
ที่ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดร. ชือ่-นำมสกุล สถำบัน สำขำวิชำทีเ่ชีย่วชำญ
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1 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย ์ยติุศรี มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น Veterinary Parusitology U570367 กรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร. วลิาศ สัตยสัณห์สกุล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก U570368 กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร. อับอุลนาเซร์ ฮายสีาเมาะ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา เคมีส่ิงแวดล้อม 
สารมลพิษอินทรียใ์นส่ิงแวดล้อม U570369 กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร. โชติชนะ วไิลลักขณา มหาวทิยาลัยขอนแก่น จลุชีววทิยาและอณูชีวโมเลกุลของจลุชีพ U570370 กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี Microbiology/Environmeutal
Technology /Biotechnology U570371 กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์บูรณ์ สถิตวริิยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง Computer Network,Computer Security U570372 กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร. วเิชียร ชุติมาสกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี คอมพิวเตอร์ U570373 กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย การสอนบรรณารักษศาสตร์/การศึกษา U570374 กรรมการ
9 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ไตรวจิติรคุณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย การวจิยัและพัฒนาหลักสูตร/การวดัผลและประเมินผลการศึกษา U570375 กรรมการ

10 รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย
การส่ือสารมวลชน,เทคโนโลยกีารศึกษา,การศึกษาระดับประถมศึกษา,
การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรฒ,การส่ือสารระหวา่งประเทศ

U570376 กรรมการ

11 รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธพิล มหาวทิยาลัยแม่โจ้
การจดัการทรัพยากรน ้า/การจดัการลุ่มน ้า/การวเิคราะห์และประเมินศักยภาพ
พื นที่สูง

U570377 กรรมการ

12 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ Fermrntation Tehnology
,Enviromental Biotechnology U570378 กรรมการ

13 รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
Electroceramics/Crystallography/Materials Proceeing/ 
Nanotechnology/Materials Chemistry

U570379 กรรมการ

14 รองศาสตราจารย์ ดร. จกัรพงศ์ นาทวชิัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ Datahase Systens/
Algorithm design U570380 กรรมการ

15 รองศาสตราจารย์ ดร. จกัรพงษ์ พวงงามชื่น  มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
ส่งเสริมการเกษตร/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/สังคมวทิยาเพือ่การพัฒนา/
พัฒนาชุมชน

U570381 กรรมการ

16 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษ อังคนาพร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย Nutrition physiology U570382 กรรมการ
17 รองศาสตราจารย์ ดร. วมิลวรรณ พิมพ์พันธ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วสัดุศาสตร์ U570383 กรรมการ
18 รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม มหาวทิยาลัยเกริก สังคมสงเคราะห,์เพศภาวะ,การศึกษา,พัฒนาสังคม,การพัฒนาชุมชน U570384 กรรมการ
19 รองศาสตราจารย์ อนุชาติ ศรีศิริวฒัน์ สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั U570385 กรรมการ
20 รองศาสตราจารย์ ผ่องพรรณ รัตนธนาวนัต์ วทิยาลัยเซาธอ์ีสท์บางกอก คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ขั นสูง,จติวทิยา,จติวทิยาอุตสาหกรรม U570386 กรรมการ
21 รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ ปริสุทธกุล มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ U570387 กรรมการ
22 รองศาสตราจารย์ พรทิพา นิโรจน์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี การพัฒนาชุมชน,สังคมศาสตร์เพือ่การศึกษา U570388 กรรมการ
23 รองศาสตราจารย์ ขนิษฐา เจริญลาภ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ การบ้าบัดน ้าเสีย,คาร์บอนฟุตพริ นท์,เทคโนโลยสีะอาด U570389 กรรมการ
24 รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร มหาวทิยาลัยพายพั การจดัการ U570390 กรรมการ

รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน
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25 รองศาสตราจารย์ นพ. สุรพล วรีะศิริ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จติเวชศาสตร์/จติวทิยา U570391 กรรมการ
26 รองศาสตราจารย์ สุกัญญา กล่อมจอหอ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร U570392 กรรมการ
27 รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วชิัย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สถิติ,การวจิยั U570393 กรรมการ
28 รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนา,จติวทิยา U570394 กรรมการ

29 รองศาสตราจารย์ สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตกาฬสินธุ์

พืชสวน/สรีรวทิยาพืช/เทคโนโลย
ีหลังการเก็บเกี่ยว U570395 กรรมการ

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน นุกุลกิจ มหาวทิยาลัยปทุมธานี วทิยศาสตร์สุขภาพ U570396 กรรมการ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวทิย ์พจนตันติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาศาสตร์ศึกษา,
การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ U570397 กรรมการ
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริาภรณ์ ขันทอง มหาวทิยาลัยปทุมธานี U570398 กรรมการ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักด์ิ ดียา มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วศิวกรรมไฟฟ้า/การบริหารการศึกษา U570399 กรรมการ
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธศิ เอี่ยมวรวฒิุกุล มหาวทิยาลัยศรีปทุม Mechanical engineering,energy conservation &managetment U570400 กรรมการ
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี มหาวทิยาลัยนครพนม พยาบาล U570401 กรรมการ
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธนวรุิฬห์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี Analytical chernistry/Homeopathy/mass speetrometny U570402 กรรมการ
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลี ไพบูลยก์ิจกุล มหาวทิยาลัยบูรพา เทคโนโลยทีางทะเล,วทิยาศาสตร์ทางทะเล,วทิยาศาสตร์ทางน ้า U570403 กรรมการ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภูผ่ะกา มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เคมี,วทิยาศาสตร์ศึกษา U570404 กรรมการ
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยกุต์,วทิยาศาสตร์ศึกษา,วทิยาศาสตร์กายภาพ U570405 กรรมการ
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วภิาวรรณ บัวทอง มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต Big Data ,Data mining U570406 กรรมการ

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
วศิวกรรมเคร่ืองกล/วศิวกรรมเกษตร/
วศิวกรรมชีวภาพ/วศิวกรรมพลังงาน

U570407 กรรมการ

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวญัดาว แจม่แจง้ มหาวทิยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร เคมีอินทรีย์ U570408 กรรมการ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชัย รามวรังกูร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ อาชีวศึกษา,บริหารธรุกิจ,บริหารการศึกษา/อาชีวศึกษา,ศึกษาศาสตร์ U570409 กรรมการ
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวมิล เรืองศรี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม วทิยาศาสตร์ U570410 กรรมการ
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ เขียวมั่ง มหาวทิยาลัยบูรพา เคร่ืองเคลือบดินเผา,การออกแบบผลิตภัณฑ์ U570411 กรรมการ
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวจัน์ สองเมือง มหาวทิยาลัยฟาฏอนี เทคโนโลยกีารศึกษา ,
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ U570412 กรรมการ

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

เคมี,พอลิเมอร์,วสัดุศาสตรื,นาโนเทคโนโลย,ีเคมีส่ิงแวดล้อม U570413 กรรมการ

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระมหามวนิทร์ ปริสตฺตโม มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย
พุทธศาสนาและปรัชญา,ปรัชญา,พุทธศาสน์ศึกษา,
สังคมศาสนาและวฒันธรรม

U570414 กรรมการ
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รำยชือ่ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนมขวญั ริยะมงคล มหาวทิยาลัยนเรศวร Digital Image Processing/
Artiticial Intellignice U570415 กรรมการ
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย สันสกฤต,ภาษาไทย,พระพุทธศาสนา,ศาสนาเปรียบเทียบ U570416 กรรมการ
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ซาการียา หะม่ะ ม.ฟาฎอนี กฏหมายอิสลาม/อิสลามศึกษา U570417 กรรมการ

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 
วศิวกรรมการบ้าบัดน ้าเสีย/
การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม/กระบวนการบ้าบัดน ้าเสียขั นสูง

U570418 กรรมการ

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วหานาม มหาวทิยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
รัฐประศาสนศาสตร์/นโยบายศาธารณะ/
การวางแผนและการบริหารโครงการ

U570419 กรรมการ

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวลัย ์วฒันบุตร มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ภาษาอังกฤษ U570420 กรรมการ
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ตันติสันติสม มหาวทิยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม U570421 กรรมการ
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล  พรพิบูลย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ใหญ่ U570422 กรรมการ

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กร  ศรเลิศล ้าวาณิช มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
อุดมศึกษา การจดัการเรียนการสอนและการวจิยัในอุดมศึกษา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

U570423 กรรมการ

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิตา ทิศาดลดิลก
มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

U570424 กรรมการ

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยพุาวรรณ ศรีสวสัด์ิ มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์
การพยาบาลผู้ใหญ,่การพยาบาลผู้สูงอาย,ุ
หลักสูตรและการสอน,การประเมินคุณภาพการศึกษา

U570425 กรรมการ

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา วจิติรเนาวรัตน์ มหาวทิยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม จติวทิยา,การบริหาร U570426 กรรมการ

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ อนันตริยเวช
มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรณรักษศาสตร์,การศึกษา U570427 กรรมการ

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ คณิตศาสตร์และสถิติ ,
การประยกุต์คณิตศาสตร์ U570428 กรรมการ
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศพร เกตุถนอม มหาวทิยาลัยธนบุรี ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร บริหารการศึกษา U570429 กรรมการ
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศค้าลือ มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารการศึกษา
/การปกครองท้องถิ่น U570430 กรรมการ
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พราม อินพรม มหาวทิยาลัยมหิดล การจดัการการกีฬา,ปรัชญาการกีฬา U570431 กรรมการ
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โรคพืช/เทคโนโลยชีีวภาพด้วยพืช U570432 กรรมการ
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ U570433 กรรมการ
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์  ศิรพันธุ์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ การพยาบาลมารดา ทารก,
หลักสูตรและการสอน,วจิยัทางการพยาบาล U570434 กรรมการ

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวุดี วทิยพันธ์ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์
การพยาบาลชุมชน,การพยาบาลอาชีวอนามัย การพัฒนาสุขภาพชุมชน การสร้าง
เสริมสุขภาพ

U570435 กรรมการ
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70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด ดวงจกัร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รัฐประศาสนศาสตร์ U570436 กรรมการ
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ จนู้อยสุวรรณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา สถาปัตยกรรม U570437 กรรมการ
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การศึกษา/หลักสูตร/การเรียนการสอน U570438 กรรมการ
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี คอนจอหอ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี U570439 กรรมการ
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี ปะการะสังข์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ไวรัสวทิยา ,แบคทีเรียวทิยา U570440 กรรมการ
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยรู ยงค์อ้านวย มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ช่างก่อสร้าง-โยธา U570441 กรรมการ
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลานุช คงคา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน การบัญชี U570442 กรรมการ
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ บุญหมื่นไวย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน การบัญชี U570443 กรรมการ

78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
(วารุณี ศิริขจรจารุ)

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ อนุกรมวธิานของแมลง/แมลงอุตสาหกรรม(เพาะเลี ยงผึ งจิ๋ว) U570444 กรรมการ

79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภโยธนิ ณ สงขลา มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เทคโนโลยสีารสนเทศ U570445 กรรมการ
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวฒัน์ รักสกุลพิวฒัน์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น polymer science U570446 กรรมการ
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศักด์ิ ศิริโสม มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สถิตส้าหรับการวจิยั/การวางแผนการทดลอง U570447 กรรมการ
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จติมนัส มหาวทิยาลัยแม่โจ้ การประมง/เพาะเล่ียงสัตว/์โรคสัตวน์ ้า
/ส่ิงแวดล้อมทางน ้า U570448 กรรมการ
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลีลา เตี ยงสูงเนิน มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ บริหารธรุกิจ,การตลาด,การจดัการ,การส่ือสารการตลาด U570449 กรรมการ
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ชัย รัตนนนท์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย วศิวกรรมศาสตร์,วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี U570450 กรรมการ
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จนัทร์สม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การเงิน,ธรรมาภิบาล,การวเิคราะห์และประเมินโครงการ, การบริหารความเส่ียง U570451 กรรมการ
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศาชล ฤๅแก้วมา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร การเพาะเล่ียงแพลงตอน,
การจดัการทรัพยากรประมง,คุณภาพน ้า U570452 กรรมการ
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา มหาวทิยาลัยบูรพา ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย,สันสกฤต U570453 กรรมการ
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง จลิุนทรียท์างอาหาร U570454 กรรมการ
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนามัย นาอุดม มหาวทิยาลัยนเรศวร Statistical model/Simulation /Applied Statistics U570455 กรรมการ
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา สืบข้าเพชร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร กายวภิาคศาสตร์ U570456 กรรมการ
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ U570457 กรรมการ
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วภิาว ีข้าวจิติร มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ วศิวกรรมเคมีและวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม U570458 กรรมการ
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ทิพยรัตน์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วฒันธรรมศึกษา ดนตรี ญีปุ่น่ศึกษา มนุษยวทิยา U570459 กรรมการ
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร เคมี U570460 กรรมการ
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักด์ิ ศรีแก้ว มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Food Science and Technology U570461 กรรมการ
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96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรไพรริน อุปปิง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตสกลนคร

การบัญช/ีบริหารธรุกิจ U570462 กรรมการ

97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี อยูศิ่ริ มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาศาสตร์การออกก้าลังกายและการกีฬา U570463 กรรมการ
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล้าปาง บริหารธรุกิจ/การบัญชี U570464 กรรมการ

99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จดิาภา ถิรศิริกุล มหาวทิยาลัยสยาม
การจดัการภาครัฐ,การจดัการภาคเอกชน,
นโยบายสาธารณ,การจดัการเชิงกลยทุธ์

U570465 กรรมการ

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ทรัพยบ์้าเรอ มหาวทิยาลัยพะเยา อนามัยส่ิงแวดล้อม/
สารเคมีป้องกันก้าจดัศัตรูพืช/
พิษวทิยาส่ิงแวดล้อม U570466 กรรมการ

101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนิดาพร จ้ารัสเลิศลักษณ์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
Energy conservation & Management / Thernal Technology/Food 
engineering

U570467 กรรมการ

102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธนิี อัตถากร มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รัฐประศาสนสาสตร์/การบริหารทรัพยากรมนุษย/์การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ

U570468 กรรมการ

103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หงษ์ศิริวฒัน์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย อุดมศึกษา/นวตักรรมการอุดมศึกษา U570469 กรรมการ
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงระว ีสุทธปิริญญานนท์ มหาวทิยาลัยพะเยา เคมีวเิคราะห/์วทิยาศาสตร์เภสัชกรรม U570470 กรรมการ
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์ Mobile and web application,Computer architecture U570471 กรรมการ
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ มหาวทิยาลัยพะเยา วสัดุศาสตร์/ฟิสิกส์ U570472 กรรมการ
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วไิลลักษณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ดนตรี,ดนตรีศึกษา U570473 กรรมการ
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร สมเสริฐ สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ สังคมวทิยา U570474 กรรมการ
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสรวง ยทุธนา มหาวทิยาลัยนเรศวร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ U570475 กรรมการ
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวทิย ์เจริญกิจธนลาภ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธรุกิจ/บัญช/ีการศึกษา U570476 กรรมการ
111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา โง้ววฒันา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี เคมี U570477 กรรมการ
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา เติมสุขสวสัด์ิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี โลหะวทิยา/การเคลือบผิวด้วยวธิ ีElectro deposition U570478 กรรมการ

113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม มหาวทิยาลัยขอนแก่น
Labor Econcmics ,Human Copital,
Statcgic Plan ,Human Resource Development 

U570479 กรรมการ

114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย อยูญ่าติวงศ์ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง U570480 กรรมการ
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล งามสุทธิ อิสระ ดนตรีศึกษา,ดนตรี,ดนตรีไทย,ดนตรีตะวนัออก U570481 กรรมการ
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสลัย กัลยาณพจน์พร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กายภาพบ้าบัด U570482 กรรมการ
117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ  วฒันากมลชัย มหาวทิยาลัยกรุงเทพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม,คุณภาพการบริการ,ภาษาอังกฤษ U570483 กรรมการ
118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรีะศักด์ิ พราพงศ์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ Veterinary Histology, Neuroscience U570484 กรรมการ
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119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชัย หิรัญวโรดม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี วศิวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์,โทรคมนาคม U570485 กรรมการ
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤดี นิยมรัตน์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อุตสาหกรรมบริหาร และเทคโนโลยี U570486 กรรมการ
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้าลัง ชุมพลบัญชร มหาวทิยาลัยมหิดล อายรุศาสตร์สัตวป์ีก (Avian medicine) Microbiology Immunology U570487 กรรมการ
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา สวา่งเจริญ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ U570488 กรรมการ
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรยา สิงห์สงบ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา,กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ U570489 กรรมการ
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญพะเยาว ์เลาหะจนิดา มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น เคมีคลินิก U570490 กรรมการ
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง อิสระ วทิยาศาสตร์,วดัผลและประเมินผล,ฟิสิกส์,วศิวกรรมศาสตร์ U570491 กรรมการ
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จนิตนา เกษรบัวขาว มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ U570492 กรรมการ
127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สมพร ใจรักพันธุ์ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี กีฏวทิยา U570493 กรรมการ
128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจนัทร์ ทองค้า มหาวทิยาลัยมหาสารคาม บริหารธรุกิจ U570494 กรรมการ
129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงษ์สกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตกาฬสินธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ U570495 กรรมการ
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาล หวงัวณิชพันธุ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร การบริหารการผลิต,การจดัการอุตสาหกรรม U570496 กรรมการ

131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปรมา เฮียงราช มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

U570497 กรรมการ

132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐมน เสมือนคิด มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร U570498 กรรมการ
133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ เลาลลิต มหาวทิยาลัยราชภัฏล้าปาง นิเทศศาสตร์-ประชาสัมพันธ์ U570499 กรรมการ
134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศวร์อุดม จมูพลหล้า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร สังคมศาสตร์ U570500 กรรมการ
135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวญักมล ขุนพิทักษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา การจดัการส่ิงแวดล้อม U570501 กรรมการ
136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิศา ธรรมาววิฒัน์ มหาวทิยาลัยราชภัฎเทพสตรี ภาษาญีปุ่น่ U570502 กรรมการ
137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ชนะโชติ มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา ฟิสิกส์ U570503 กรรมการ
138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัลี พุทโสม มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก การจดัการ U570504 กรรมการ
139 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หฤทัย อาษากิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา การพัฒนาระบบ/การวเิคราะห์ระบบ U570505 กรรมการ
140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเจตน์ อ่อนฤทธิ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี computer Network/Network 
Security/Hardward Design U570506 กรรมการ
141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชีววทิยา/วทิยาศาสตร์ทั่วไป U570507 กรรมการ
142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีรัตน์ ศรีโสภา มหาวทิยาลัยการจดัการและเทคโนโลยอีิสเทิร์น สถิติประยกุต์/งานวจิยั U570508 กรรมการ
143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม เจนวไิลศิลป์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วศิวกรรมเคร่ืองกล,เทคโนโลยเีคร่ืองกล U570509 กรรมการ
144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายหยดุ อุไรสกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สังคมศาสตร์ U570510 กรรมการ
145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา ภูสุ่วรรณรัตน์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย การเงิน U570511 กรรมการ
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146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร สหัสยคุนธ์ มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต การจดัการ/บริหารจดัการ U570512 กรรมการ
147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุใจ พรเจมิกุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร การบัญชี U570513 กรรมการ
148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนัด รัตนานุพงศ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย U570514 กรรมการ
149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอม เลขาพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช U570515 กรรมการ
150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พฤติกรรมศาสตร์ U570516 กรรมการ
151 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา การะกรณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การบริหารทัรพยากรมนุษย์ U570517 กรรมการ
152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต ภูมิสายดร มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เทคโนโลยกีารศึกษา/
คอมพิวเตอร์ศึกษา U570518 กรรมการ
153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกนก ธปูประสม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การศึกษาปฐมวยั U570519 กรรมการ
154 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรียา โชติกลาง มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การตลาด U570520 กรรมการ
155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจเิรข ปราชญากุล มหาวทิยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี คณิตศาสตร์ U570521 กรรมการ
156 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ไชยตะญากูร มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกษตรศาสตร์ U570522 กรรมการ
157 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ U570523 กรรมการ

158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวา วงษ์พรม มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สารสนเทศศาสตร์ /การจดัการองค์การบริการสารสนเทศ/การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้/การจดัการห้องสมุด/การจดัการความรู้

U570524 กรรมการ

159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยารัตน์ คงนาลึก มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การวจิยั การวดัและประเมิน การประเมินโครงการ ,การศึกษา U570525 กรรมการ
160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพร ศุภตรัยวรพงษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วจิติรศิลป์ U570526 กรรมการ
161 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนัชัย เอื อจติรเมศ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดนตรีไทย U570527 กรรมการ
162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฏพร จริเจษฎา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น การตลาด/การจดัการเชิงกุลยทุธ์ U570528 กรรมการ
163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิิรณี ทัศนะเทพ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จติวทิยาและการแนะแนว U570529 กรรมการ
164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต ภาษีอากร U570530 กรรมการ

165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวา่ง ฉันทวทิย์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
การบริหารงานอุตสาหกรรม,การควบคุมคุณภาพ,การศึกษาการท้างาน,
วศิวกรรมงานเชื่อม,การตรวจสอบงานเชื่อม, การเขียนแบบวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

U570531 กรรมการ

166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี สุพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ วศิวกรรมอุตสาหการ,การวจิยัการด้าเนินงาน, โลจสิติกส์,การจดัการอุตสาหกรรม U570532 กรรมการ

167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวฒัน์ พูนวศิน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร

communications Networks U570533 กรรมการ
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168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธปิ ภูร่ะหงษ์ มหาวทิยาลัยนครพนม
ระบบป้องกันไฟฟ้าก้าลัง/ระบบควบคุม /PLC/ฟิวแบติกส์และไฮดรกลิกส์/
วศิวกรรมหุน่ยนต์

U570534 กรรมการ

169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ มหาวทิยาลัยนครพนม การศึกษา/การบริหารการศึกษา U570535 กรรมการ
170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉว ีสิงหาด มหาวทิยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี การบัญชี U570536 กรรมการ
171 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สะแลแม มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ วศิวกรรมโยธา U570537 กรรมการ
172 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วญิญู นิรนาทล ้าพงศ์ มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ U570538 กรรมการ
173 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย อัครนรากุล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วศิวกรรมอุตสาหการ/วศิวกรรมแม่พิมพ์ U570539 กรรมการ
174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้ สถิติทางสังคมศาสตร์/
การวางแผนการทดลอง U570540 กรรมการ
175 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ อ่อนน้อม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วศิวกรรมไฟฟ้า U570541 กรรมการ

176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐศักด์ิ พรพุฒิศิริ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
วศิวกรรมการผลิต,การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ,
วศิวกรรมวสัดุ,การบริหารจดัการคลังสินค้า

U570542 กรรมการ

177 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล มหาวทิยาลัยพายพั U570543 กรรมการ
178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยธุยา หมื่นสาย มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประวติัศาสตร์ U570544 กรรมการ

179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธติิมา คุณยศยิง่ มหาวทิยาลัยราชภัฏล้าปาง 
เทคโนโลยเีซรามิกส์/การบริหารจดัการโรงงานเซรามิกส์/
เทคโนโลยกีารผลิตเซรามิกส์

U570545 กรรมการ

180 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วศิวกรรมโยธา U570546 กรรมการ
181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จกัรกฤษณ์ สถาปนศิริ มหาวทิยาลัยนเรศวร กฏหมายมหาชน/รัฐธรรมนูญ
/ปกครอง U570547 กรรมการ

182 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิวรรณ ศิรินันทนา
(กรรณิการ์ โห้ยสิ น)

มหาวทิยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี นิเทศศาสตร์,มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ U570548 กรรมการ

183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วจิติรา เพ็ชรกิจ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ U570549 กรรมการ
184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจนี ญาณะชัย มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต งานวจิยัและส่ิงประดิษฐ์ U570550 กรรมการ
185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี สัตวแพทย์ U570551 กรรมการ
186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมภัค บึงบัว มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต U570552 กรรมการ
187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ เติมผล มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เทคโนโลยสีารสนเทศ U570553 กรรมการ
188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรสิทธิ์ เจริญพุฒิ มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด U570554 กรรมการ
189 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริภัทร กิตติวรากูล มหาวทิยาลัยพายพั U570555 กรรมการ
190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์กร จนัทราช มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น U570556 กรรมการ
191 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรีะพงษ์ บึงไกร มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง U570557 กรรมการ
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192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา สวสัด์ิ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ U570558 กรรมการ
193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎี สุขฉายี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ การบัญชี U570559 กรรมการ
194 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรรดา ทามุระ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ การสอนภาษาต่างประเทศ,ภาษาเยอรมัน,การแปล U570560 กรรมการ
195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิรมย ์อ่อนเส็ง มหาวทิยาลัยนเรศวร U570561 กรรมการ
196 อาจารย์ ดร. สุรางคนา มัณยานนท์ มหาวทิยาลัยราชธานี การบริหารการศึกษา U570562 กรรมการ
197 อาจารย์ ดร. ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยธุยา มหาวทิยาลัยธนบุรี บริหารการศึกษา U570563 กรรมการ
198 อาจารย์ ดร. รววีรรณ เผ่ากันหา มหาวทิยาลัยราชธานี การพยาบาลผู้สูงอายุ U570564 กรรมการ
199 อาจารย์ ดร. กรองทิพย ์นาควเิชตร มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บริหารการศึกษา U570565 กรรมการ
200 อาจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย ์นวานุช มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นิติศาสตร์ U570566 กรรมการ
201 อาจารย์ ดร. สุวมาลย ์ม่วงประเสริฐ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต การศึกษา,บริหารการศึกษา,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ U570567 กรรมการ
202 อาจารย์ ดร. จนัทนา หล่อตระกูล มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก พยาบาลผู้ใหญ่ U570568 กรรมการ
203 อาจารย์ ดร. พรทิพย ์กวนิสุพร มหาวทิยาลัยคริสเตียน พยาบาลศาสตร์ U570569 กรรมการ
204 อาจารย์ ดร. ตุนท์ ชมชื่น วทิยาลัยเชียงราย สังคมศาสตร์/สาธารณสุข U570570 กรรมการ
205 อาจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ พุทธอิังกูร มหาวทิยาลัยคริสเตียน พยาบาลศาสตร์ U570571 กรรมการ
206 อาจารย์ ดร. สมชาย เลิศภิรมยสุ์ข มหาวทิยาลัยธนบุรี การบัญช/ีการจดัการ U570572 กรรมการ

207 อาจารย์ ดร. ชินวงศ์ ศรีงาม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การวจิยัการศึกษา 
การศึกษาทางไกลและศึกษาแบบยดึหยนุ

U570573 กรรมการ

208 อาจารย์ ดร. เจริญชัย พรไพรเพชร วทิยาลัยสันตพล
บริหารธรุกิจ/การจดัการความปลอดภัย
อุตสาหกรรม

U570574 กรรมการ

209 อาจารย์ ดร. วารนันท์ นิติศักด์ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เทคโนโลยกีารศึกษา/
คอมพิวเตอร์ศึกษา U570575 กรรมการ
210 อาจารย์ ดร. สมศักด์ิ เอี่ยมคงสี มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การบริหารการศึกษา,การศึกษา U570576 กรรมการ
211 อาจารย์ ดร. ยรรยง เฉลิมแสน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นิเวศวทิยาศัตรูพืช/การควมคุมศัตรูพืชโดยชีววธิรัีกษาพืช U570577 กรรมการ

212 อาจารย์ ดร. บันลือ ขอรวมเดช มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
ศิลปะ,ทัศนศิลป,์จติรกรรม,ประติมากรรม,
ศิลปะภาพพิมพ,์ประวติัศาสตรืศิลปะ

U570578 กรรมการ

213 อาจารย์ ดร. อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา เศรษฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารธรุกิจ U570579 กรรมการ
214 อาจารย์ ดร. สุวทิย ์นามมหาจกัร มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธานี ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ U570580 กรรมการ
215 อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต มหาวทิยาลัยพายพั การเงินธรุกิจ/Personal finance/ Financial public policy U570581 กรรมการ
216 อาจารย์ ดร. จตุพร อรุณกมลศรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร U570582 กรรมการ
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217 อาจารย์ ดร. สุเทพ ทองมา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เกษตรศาสตร์ /พืชไร่ U570583 กรรมการ
218 อาจารย์ ดร. ดวงตา  อินทรนาค มหาวทิยาลัยตาปี การศึกษาและหลักสูตรและการสอน U570584 กรรมการ
219 อาจารย์ ดร. พรนิภา จนัทร์น้อย มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การบัญช/ีการเงิน/บิรการธรุกิจ/ศึกษาศาสตร์ U570585 กรรมการ
220 อาจารย์ ดร. กฤติมา เหมวภิาต มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศึกษาศาสตร์,บริหารธรุกิจ,มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ U570586 กรรมการ
221 อาจารย์ ดร. มลิวลัย ์ประดิษฐ์ธรีะ มหาวทิยาลัยรังสิต บรรณรักษศาสตร์,สารนิเทศศาสตร์,การบริหารอุดมศึกษา U570587 กรรมการ
222 อาจารย์ ดร. สวสัด์ิชัย ศรีพนมธนากร มหาวทิยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี การศึกษา U570588 กรรมการ
223 อาจารย์ ดร. วลัลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี มหาวทิยาลัยทักษิณ Quality Improvement in Health care U570589 กรรมการ
224 อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ศึกษา U570590 กรรมการ
225 อาจารย์ ดร. วรชาติ เฉิดชมจนัทร์ มหาวทิยาลัยรังสิต กายภาพบ้าบัด,วทิยศาสตร์สุขภาพ U570591 กรรมการ
226 อาจารย์ ดร. สุดาพร สถิตยทุธการ มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช U570592 กรรมการ
227 อาจารย์ ดร. ยทุธกร ฤทธิ์ไธสง มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจดัการ/การบริหารธรุกิจ U570593 กรรมการ
228 อาจารย์ ดร. อภิชาต สวนศิลป์พงษ์ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช การจดัการทั่วไป/รัฐประศาสนศาสตร์/ทรัพยากรมนุษย์ U570594 กรรมการ
229 อาจารย์ ดร. ชญาดา ธนวสุิทธิ์ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ ภาษาศาสตร์,ภาษาศาสตร์สังคม,ภาษาศาสตร์ประยกุต์ U570595 กรรมการ
230 อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ U570596 กรรมการ
231 อาจารย์ ดร. ชัยภัฏ วรรธนะสาร วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา บริหารจดัการ,เทคโนโลย,ีวศิวกรรมศาสตร์ U570597 กรรมการ
232 อาจารย์ ดร. ศรีนวล อินผึ ง มหาวทิยาลัยภาคกลาง การเงินการธนาคาร U570598 กรรมการ
233 อาจารย์ ดร. วชิิต ก้ามันตะคุณ มหาวทิยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด การประกันคุณภาพการศึกษา U570599 กรรมการ
234 อาจารย์ ดร. วรวฒิุ อินทนนท์ มหาวทิยาลัยนครพนม จติวทิยา/การแนะแนว/การบริหารภาครัฐ U570600 กรรมการ
235 อาจารย์ ดร. สรสิริ วรวรรณ สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ครุศาสตร์,ศิลปศาสตร์,พัฒนศึกษา U570601 กรรมการ

236 อาจารย์ ดร. วรวชิ โกวทิยากร มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กิจการนักศึกษา/เศรษฐศาสตร์เกษตร/ ธรุกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์/บริหารธรุกิจ U570602 กรรมการ

237 อาจารย์ ดร. ศักด์ิสิทธิ์ ฤทธลัิน มหาวทิยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ การสร้างเคร่ืองมือประเมินผล U570603 กรรมการ
238 อาจารย์ ดร. สุชาดา รัตนพิบูลย์ มหาวทิยาลัยพายพั นิติศาสตร์ U570604 กรรมการ
239 อาจารย์ ดร. ดร.ถาวร จนัทโชติ มหาวทิยาลัยทักษิณ การแปรรูปอาหารและเคมีอาหาร U570605 กรรมการ
240 อาจารย์ ดร. พลวชัร์ จนัทรมงคล มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ U570606 กรรมการ
241 อาจารย์ ดร. รัชดา ภักดียิง่ มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นิเทศศาสตร์และบริหารธรุกิจ U570607 กรรมการ
242 อาจารย ์ ดร. อาภาพร สิงหราช มหาวทิยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม การศึกษา U570608 กรรมการ
243 อาจารย์ ดร. ธรีเวช ทิตยสี์แสง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง การจดัการส่ิงแวดล้อม-บริหาธรุกิจ U570609 กรรมการ
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244 อาจารย์ ดร. วยิดา เหล่มตระกูล มหาวทิยาลัยราชภัฏล้าปาง การวดัและประเมินผลการศึกษา/การวจิยัทางการศึกษา U570610 กรรมการ
245 อาจารย์ ดร. โสภนา สุดสมบูรณ์ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ การบัญชี ,การศึกษา U570611 กรรมการ
246 อาจารย์ อิสรีย ์ขาวทวรัีชต์ มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สังคมศาสตร์ U570612 กรรมการ

247 อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
Thermodynamics,Materials characterization, quality control 
production management

U570613 กรรมการ

248 อาจารย์ ดร. วฒิุชัย ไชยรินค้า มหาวทิยาลัยพะเยา ระบาดวทิยา/จติวทิยาการให้ค้าปรึกษา
/การพยาบาลจติเวช U570614 กรรมการ
249 อาจารย์ ดร. รัฐทิตยา หิรัณยหาด มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การจดัการการท่องเที่ยว,การโรงแรม,การจดัการอุตสาหกรรมบริการ U570615 กรรมการ
250 อาจารย์ ดร. อมร มะลาศรี มหาวทิยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ วจิยัและประเมินผลการศึกษา U570616 กรรมการ
251 อาจารย์ ดร. สุรชัย จมูพระบุตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เคมีทางยา/การออกแบบยา
ด้วยเคร่ืองประมวลผล U570617 กรรมการ
252 อาจารย์ ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ศึกษาศาสตร์ ,บริหารธรุกิจ,พยาบาลศาสตร์ U570618 กรรมการ
253 อาจารย ์ ดร. มยรีุ  ทรัพยเ์ที่ยง มหาวทิยาลัยราชภัฎเทพสตรี รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์ U570619 กรรมการ
254 อาจารย์ ดร. จฑุามาศ หงษ์ทอง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เภสัชศาสตร์/เภสัชศาสตร์ชีวภาพ U570620 กรรมการ

255 อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป ์ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
การจดัการสารสนเทศ/องค์กรอัจฉริยะ/ การจกัการฐานข้อมูล/
ระบบควบคุมคุณภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

U570621 กรรมการ

256 อาจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรคหลังการเก็บเกี่ยว U570622 กรรมการ
257 อาจารย์ ดร. ธารพรรษ สัตยารักษ์ มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ บริหารธรุกิจ,การจดัการนวตักรรม U570623 กรรมการ
258 อาจารย์ ดร. ญาติมา นุชแดง มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี บัญช/ีหลักสูตรและการสอน/รัฐประศาสนศาสตร์ U570624 กรรมการ
259 อาจารย์ ดร. กมลนันทน์ ทวยีรรยงกุล มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก molecular biology of fungi U570625 กรรมการ

260 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา มหาวทิยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม,การศึกษา,วศิวกรรมเคร่ืองกล, อุตสาหกรรมพลังงาน,
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

U570626 กรรมการ

261 อาจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ ศรีสมบัติ มหาวทิยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด การบริหารทรัพยากรมนุษย/์ การบริหารการศึกษา/การวจิยัการศึกษา U570627 กรรมการ
262 อาจารย์ ดร. นาวนิ พรมใจสา มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย วจิยั/สถิติ/การจดัท้ายทุธศาสตร์/ การบริหารกาศึกษา/การประกันคุณภาพ U570628 กรรมการ
263 อาจารย์ ดร. เอกธปิ สุขวารี มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย บริหารการศึกษา,การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ U570629 กรรมการ
264 อาจารย์ ดร. สุภาวดี  สุทธรัิกษ์ มหาวทิยาลัยตาปี management U570630 กรรมการ
265 อาจารย์ ดร. สุวนิตย ์รุ่งราตรี มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา คอมพิวเตอร์ธรุกิจ,เทคโนโลยสีารสนเทศ U570631 กรรมการ
266 อาจารย์ ดร. ก่อศักด์ิ อาชวากร มหาวทิยาลัยศรีปทุม ระบบอัตโนมัติในงานอุสาหกรรม,applicol mechanic U570632 กรรมการ
267 อาจารย์ ดร. กนกกานต์ วรีะกุล มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Food Technology, Food Management,Home Economic U570633 กรรมการ
268 อาจารย์ ดร. อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร Instrumental Analysis,Phytochemistry and Natural products U570634 กรรมการ
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269 อาจารย์ ดร. สุรชัย สานติสุขรัตน์ มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วศิวกรรมอุตสาหกรรม U570635 กรรมการ
270 อาจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กาบริหารการศึกษา,การวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา U570636 กรรมการ

271 อาจารย์ ดร. เพ็ญพร ทองค้าสุก มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา
วดัผลการศึกษา,วจิยัและสถิติบริหารการศึกษา,
หลักสูตรและการสอน,วชิาชีพครู

U570637 กรรมการ

272 อาจารย์ ดร. นภวรรณ ศรีเกตุ สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ศึกษาศาสตร์,การวดัผล,ประเมิน U570638 กรรมการ

273 อาจารย์ ดร. ฐติกุล ไชยวรรณ์ มหาวทิยาลัยพายพั
การตลาด/การตลาดระหวา่งประเทศ/ ธรุกิจระหวา่งประเทศ/การเป็น
ผู้ประกอบการ

U570639 กรรมการ

274 อาจารย์ ดร. สุนทรี รัตภาสกร มหาวทิยาลัยกรุงเทพ Lubrication and heart trans U570640 กรรมการ
275 อาจารย์ ดร. สิริวรรณ รัตนาคาร มหาวทิยาลัยกรุงเทพ English,Reading,International Studies U570641 กรรมการ
276 อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การตลาด U570642 กรรมการ
277 อาจารย์ ดร. กรภัค จา๋ยประยรู มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษอยา่งมีจดุมุ่งหมายเฉพาะ,พัฒนศึกษา U570643 กรรมการ
278 อาจารย์ ดร. จติานันธ ์ปิติเลิศศิริกุล สถาบันรัชต์ภาคย์ บริหารการศึกษา บริหารธรุกิจ U570644 กรรมการ
279 อาจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวฒิุ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง U570645 กรรมการ
280 อาจารย์ ดร. ชิชญาส์ุ  ช่างเรียน มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ U570646 กรรมการ
281 อาจารย์ ดร. ละเอียด แจม่จนัทร์ วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ การศึกษา,พยาบาลศาสตร์,หลักสูตรและการสอน U570647 กรรมการ
282 อาจารย์ ด้ารงค์ ยมจนิดา วทิยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง นิติศาสตร์ U570648 กรรมการ
283 อาจารย์ พึงพิศ การงาม วทิยาลัยเฉลิมกาญจนา พยาบาลศาสตร์ U570649 กรรมการ
284 อาจารย์ ศิริ ภูพ่งษ์วฒันา มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ การตลาด,การจดัการ,บริหารธรุกิจ U570650 กรรมการ
285 อาจารย์ จรีวฒัน์ เรืองรอง วทิยาลัยนครราชสีมา นิติกรรมสัญญา/กฏหมายแพ่งและพานิชยว์า่ด้วย ซื อขาย แลกเปล่ียน U570651 กรรมการ
286 อาจารย์ พิเชษฐ์ ตั งสงค์ไพบูลย์ มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ การบัญชี U570652 กรรมการ
287 อาจารย์ เสาวลักษณ์ แยม้ตรี วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย การพยาบาลชุมชน U570653 กรรมการ
288 อาจารย์ พิริยา ศุภศรี มหาวทิยาลัยบูรพา การพยาบาล/การสาธารณสุข U570654 กรรมการ
289 อาจารย์ สุรีย ์มาเกิด วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม บัญชี U570655 กรรมการ

290 อาจารย์ ไฉไลฤดี ยวุนะศิริ
มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 
(วทิยาเขตเชียงใหม่)

สังคมวทิยา U570656 กรรมการ

291 อาจารย์ สายพิณ วไิลรัตน์ มหาวทิยาลัยทักษิณ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ U570657 กรรมการ
292 อาจารย์ มาลี คงวรรณนิติ มหาวทิยาลัยพายพั การสอนภาษาอังกฤษ U570658 กรรมการ
293 อาจารย์ บัญชาญ ทิมธรรม มหาวทิยาลัยตาปี บริหารธรุกิจ (การจดัการทั่วไป) U570659 กรรมการ
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294 อาจารย์ ธารินทร์ กุลปรียะวฒัน์ มหาวทิยาลัยภาคกลาง นิติศาสตร์ U570660 กรรมการ
295 อาจารย์ นิตยา บุญสิทธิ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คณิตศาสตร์ U570661 กรรมการ
296 อาจารย์ อาวธุ ปะเมโท มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ U570662 กรรมการ
297 อาจารย์ พิเชฐ จริประเสริฐวงศ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วศิวกรรมอุตสาหการ,ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,วศิวกรรมศาสตร์ U570663 กรรมการ

298 อาจารย์ อดิศักด์ิ จ้าปาทอง มหาวทิยาลัยเนชั่น
การโฆษณา/การประชาสัมพันธ/์ วารสารศาสตร์/การส่ือสารการตลาด/การ
ส่ือสารมวลชน

U570664 กรรมการ

299 อาจารย์ สมโภชน์ เกตุแก้ว มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ U570665 กรรมการ
300 อาจารย์ ปราณี ศรีกอบัว สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั เคมี U570666 กรรมการ
301 อาจารย์ นวลใย วฒันกูล มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ U570667 กรรมการ
302 อาจารย์ ปรเมศวร์ ศิริรักษ์ มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ นิติศาสตร์ U570668 กรรมการ
303 อาจารย์ วราภรณ์ โพธิ์งาม มหาวทิยาลัยปทุมธานี บริหารธรุกิจ U570669 กรรมการ
304 อาจารย์ พิมล จงวรนนท์ มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นิติศาสตร์,กฏหมายธรุกิจ U570670 กรรมการ
305 อาจารย์ ศิริชัย โสภา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม U570671 กรรมการ
306 อาจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การบริหารอุตสาหกรรม/เทคโนโลยอีุตสาหกรรม U570672 กรรมการ
307 อาจารย์ ผกาภรณ์ พูเ่จริญ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กายภาพบ้าบัด U570673 กรรมการ
308 อาจารย์ สุภกัญญา ชวนิชย์ มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กฎหมาย/การศึกษา U570674 กรรมการ
309 อาจารย์ สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พยาบาลศาสตร์และศึกษาศาสตร์ U570675 กรรมการ
310 อาจารย์ ณัฐวฒิุ สถิรางกูร มหาวทิยาลัยภาคกลาง การบริหารงานทรัพยากรบุคคล U570676 กรรมการ
311 อาจารย์ ไวพจน์    ปัจฉิม มหาวทิยาลัยตาปี U570677 กรรมการ
312 อาจารย์ ศักดา กาญจนวนาวลัย์ วทิยาลัยดุสิตธานี ภาษาอังกฤษ,อุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) U570678 กรรมการ
313 อาจารย์ มยรีุ เนื่องจากอินทร์ สถาบันเทคโนโลยแีห่งอโยธยา การจดัการ U570679 กรรมการ
314 อาจารย์ ปัญญานีย ์พราพงษ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี เคมีส่ิงแวดล้อม U570680 กรรมการ
315 อาจารย์ กิตติศักด์ิ ไตรพิพัฒพรชัย มหาวทิยาลัยรังสิต อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง U570681 กรรมการ
316 อาจารย์ เสฏฐวฒิุ หนุ่มค้า มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บริหารทรัพยากรมนุษย/์รัฐประศาสนศาสตร์ U570682 กรรมการ
317 อาจารย์ ฐิติมา พรหมทอง สถาบันรัชต์ภาคย์ U570683 กรรมการ
318 อาจารย์ อุมาพร เภตราพรโชติ มหาวทิยาลัยธนบุรี การจดัการและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570684 กรรมการ

319 อาจารย์ ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/ ครุศาสตร์และบริหารธรุกิจทุกสาขาวชิา U570685 กรรมการ
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320 อาจารย์ ณรงค์ อนันควานิช สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ วศิวกรรมเคร่ืองกล U570686 กรรมการ
321 อาจารย์ ษมาพร บุตตะโยธี วทิยาลัยสันตพล ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570687 กรรมการ
322 อาจารย์ จริยา รอดจนัทร์ มหาวทิยาลัยภาคกลาง การบัญชี U570688 กรรมการ
323 อาจารย์ จโิรจน์ สูรพันธุ์ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช แพทยศาสตร์ศึกษา U570689 กรรมการ
324 อาจารย์ ดาเรศ วรีะพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เศรษฐศาสตร์,คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570690 กรรมการ
325 อาจารย์ วณีา ลีลาประเสริฐศิลป์ มหาวทิยาลัยทักษิณ เศรษฐศาสตร์, บริหารธรุกิจ U570691 กรรมการ
326 อาจารย์ วสัินต์ ตั งวงษ์เจริญ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วทิยาการคอมพิวเตอร์ U570692 กรรมการ

327 อาจารย์ ประพันธ ์ยาวระ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น อุตสาหการ,เคร่ืองจกัรกลอัตโนมัติ,
การวางผังโรงงาน U570693 กรรมการ

328 อาจารย์ พิชิต กาลจกัร มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ U570694 กรรมการ
329 อาจารย์ นีรนุช เนื่องวงั มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น การจดัการ,การตลาด U570695 กรรมการ
330 อาจารย์ สารัชต์ วเิศษหลง วทิยาลัยสันตพล เทคโนโลยทีางการศึกษา U570696 กรรมการ
331 อาจารย์ รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การท่องเที่ยว,การโรงแรม U570697 กรรมการ
332 อาจารย์ ณัฏฐพงศ์ ถือด้า มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฟิสิกส์,ยทุธศาสตรการพัฒนา U570698 กรรมการ
333 อาจารย์ อัจฉรียา พัฒนสระคู มหาวทิยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด บริหารธรุกิจ U570699 กรรมการ
334 อาจารย์ ศิริพร กนกชัยสกุล มหาวทิยาลัยกรุงเทพ Computer Science/IT/Multimedia U570700 กรรมการ
335 อาจารย์ พรศักด์ิ ดีค้าปา วทิยาลัยเชียงราย ระบบสานสนเทศ/วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ U570701 กรรมการ
336 อาจารย์ ด้ารง สัตยวากยส์กุล มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก บริหารธรุกิจ,การจดัการ U570702 กรรมการ
337 อาจารย์ พนิดา วชัระรังษี มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ การจดัการ U570703 กรรมการ
338 อาจารย์ วทิูร วริิยพิพัฒน์ สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ คณิตศาสตร์,ทักษะการคิด,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง U570704 กรรมการ
339 อาจารย์ ธมลววรณ สวสัด์ิสิงห์ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พยาบาลศาสตร์ U570705 กรรมการ
340 อาจารย์ ปริญ นาชัยสิทธิ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วศิวกรรมอุตสาหการ/
วศิวกรรมระบบการผลิต U570706 กรรมการ
341 อาจารย์ กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ มหาวทิยาลัยราชธานี วศิวกรรมอุตสาหการ U570707 กรรมการ
342 อาจารย์ นันทวนั นาคอร่าม มหาวทิยาลัยธนบุรี U570708 กรรมการ
343 อาจารย์ ศศิวมิล แรงสิงห์ มหาวทิยาลัยเนชั่น สถิติ U570709 กรรมการ
344 อาจารย์ อภิศันย ์ศิริพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เทคโนโลยอีุตสาหกรรม
,อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม U570710 กรรมการ
345 อาจารย์ วศินี ยอดสกุล วทิยาลัยดุสิตธานี U570711 กรรมการ
346 อาจารย์ อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ มหาวทิยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ สถาปัตยกรรม U570712 กรรมการ
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347 อาจารย์ โสรัตน์ อับอุลสตา มหาวทิยาลัยฟาฏอนี การสอนภาษาอังกฤษ,การบูรณาการอิสลาม,อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ U570713 กรรมการ
348 อาจารย์ ยพุดี ทองโคตร มหาวทิยาลัยราชธานี U570714 กรรมการ
349 อาจารย์ สุพิชญา สีโยธา มหาวทิยาลัยพิษณุโลก U570715 กรรมการ
350 อาจารย์ สุนทร วงศ์เสน สถาบันรัชต์ภาคย์ วศิวกรรมเคร่ืองกล U570716 กรรมการ
351 อาจารย์ จตุรงค์ จติติยพล มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เทคโนโลยสีารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570717 กรรมการ
352 อาจารย์ ธนาศักด์ิ ข่ายกระโทก มหาวทิยาลัยราชธานี การจดัการ/การตลาด U570718 กรรมการ
353 อาจารย์ ธวชั  ศรีไชย มหาวทิยาลัยตาปี คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
,เทคโนโลยสีารสนเทศ U570719 กรรมการ
354 อาจารย์ พัทรียา เห็นกลาง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร การบัญชี U570720 กรรมการ
355 อาจารย์ สมโชค ฤทธิ์จ้ารูญ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนศึกษาและการประเมินทางสังคม U570721 กรรมการ
356 อาจารย์ สุชีรา พระมาลา มหาวทิยาลัยราชธานี วทิยาการคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยสีารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570722 กรรมการ
357 อาจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ มหาวทิยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นิติศาสตร์
(วธิพีิจารณาความอาญาและแพ่ง) U570723 กรรมการ
358 อาจารย์ นพพันธ ์ศรีบุรี วทิยาลัยอินเตอร์เทคล้าปาง เคร่ืองกล U570724 กรรมการ
359 อาจารย์ ศุภชัย ด้าค้า มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์/สิถิติประยกุต์ U570725 กรรมการ
360 อาจารย์ ศิริมาวดี ศิรธนิตรา มหาวทิยาลัยการจดัการและเทคโนโลยอีิสเทิร์น computer Network/Program/
computer vision U570726 กรรมการ
361 อาจารย์ อัญชลี เกตุจนัทร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570727 กรรมการ
362 อาจารย์ อรณิชชา ทศตา วทิยาลัยนครราชสีมา การวดัผลการศึกษา/การวจิยั/สถิติ/
การประกันคุณภาพ U570728 กรรมการ
363 อาจารย์ จรินันท์ บุพพัณหสมัย วทิยาลัยอินเตอร์เทคล้าปาง บัญชี U570729 กรรมการ
364 อาจารย์ สุพรรณี คุณะโคตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร U570730 กรรมการ
365 อาจารย์ ณัฐวฒิุ วอ่งทรัพยท์วี สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ วศิวกรรมเคมี,วศิวกรรมอุตสาหการ U570731 กรรมการ
366 อาจารย์ อุไรพรรณ์ ฤกษ์โสธร สถาบันเทคโนโลยแีห่งอโยธยา U570732 กรรมการ
367 อาจารย์ พฤกษา ดวงผาสุข มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ U570733 กรรมการ
368 อาจารย์ สรายธุ มงคล วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ U570734 กรรมการ
369 อาจารย์ ชุติมา ชวสินธุ์ มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บริหารจดัการ/วศิวกรรมศาสตร์/IT U570735 กรรมการ
370 อาจารย์ วรัิตน์ รัตตากร มหาวทิยาลัยกรุงเทพ สถาปัตยกรรม,ออกแบบภายใน,ผังเมือง U570736 กรรมการ
371 อาจารย์ สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต วทิยาการคอมพิวเตอร์ U570737 กรรมการ
372 อาจารย์ พงศ์วทิย ์วฒิุวริิยะ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วศิวกรรมศาสตร์,วทิยาศาสตร์กายภาพ U570738 กรรมการ
373 อาจารย์ เกรียงศักด์ิ โชติจรุงเกียรต์ิ วทิยาลัยสันตพล U570739 กรรมการ
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374 อาจารย์ อัญชลี เหลืองอ่อน
 มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด U570740 กรรมการ

375 อาจารย์ เฉลิมชนม์ วราหลิน มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น U570741 กรรมการ
376 อาจารย์ อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ วทิยาลัยอินเตอร์เทคล้าปาง การบัญชี U570742 กรรมการ
377 อาจารย์ ภาณุ ปัณฑุก้าพล มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การจดัการ U570743 กรรมการ
378 อาจารย์ วภิาวดี คูณวงศ์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การบัญชีการเงิน,วางแผนภาษี U570744 กรรมการ
379 อาจารย์ กาญจนา วรรณยศ มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570745 กรรมการ
380 อาจารย์ อัศวนิ เสนีชัย มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การวเิคราะห์การถดถอย U570746 กรรมการ
381 อาจารย์ วไิลรัตน์ วริิยะวบิูลยก์ิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ การบริหารอุดมศึกษา U570747 กรรมการ
382 อาจารย์ ประไพ เสนาบุญฤทธิ์ มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Computer U570748 กรรมการ
383 อาจารย์ ภัทรา สุขะสุคนธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี U570749 กรรมการ
384 อาจารย์ ภูษิตย ์วงษ์เล็ก วทิยาลัยเซาธอ์ีสท์บางกอก U570750 กรรมการ
385 อาจารย์ จติรา จนัทราเกตุรวิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ภาษาอังกฤษธรุกิจ U570751 กรรมการ
386 อาจารย์ ชยมน บุญลักษณ์ วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ กายภาพบ้าบัด U570752 กรรมการ
387 อาจารย์ บ้าเพ็ญ ไมตรีโสภณ มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด U570753 กรรมการ
388 อาจารย์ สิริวรรณ์ รัตนราษี วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม U570754 กรรมการ
389 อาจารย์ ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ U570755 กรรมการ
390 อาจารย์ ไพรัช ธรีะชัยมหิทธิ์ มหาวทิยาลัยพะเยา U570756 กรรมการ
391 อาจารย์ ยวุรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย U570757 กรรมการ
392 อาจารย์ เทวนิทร์ จนัทร์ศักด์ิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบริหารการศึกษา U570758 กรรมการ
393 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติหญิง กสิบาล มหาวทิยาลัยนครพนม คหกรรมศาสตร์ U570779 กรรมการ
394 อาจารย์ พวงผกา คุราสิทธิ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเมส U570780 กรรมการ
395 นาย ดร. วรีพันธุ์ ศิริฤทธิ์ วทิยาลัยเชียงราย การบริหารงานโดยใช้ศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ U570781 กรรมการ
396 อาจารย์ สุดารัตน์ สุวารี วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ U570782 กรรมการ
397 อาจารย์ พีณา จนัทะแก้ว มหาวทิยาลัยพายพั สถิติ U570783 กรรมการ
398 นาง วราภรณ์ ฟูกุล มหาวทิยาลัยแม่โจ้ U570784 กรรมการ
399 นางสาว บริสุทธิ์  ผ่ึงผดุง วทิยาลัยเซาธอ์ีสท์บางกอก กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ U570785 กรรมการ
400 อาจารย์ ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ U570786 กรรมการ
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401 ศาสตราจารย์ ดร. วนิัย  ประลมพ์กาญจน ์ ผู้ทรงคุณวฒิุ การผลิตแพะ,การผลิตสุกร,Animal Nutrition U570787 กรรมการ
402 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยรู มหาวทิยาลัยรามค้าแหง U570788 กรรมการ
403 นาย ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด U570789 กรรมการ
404 อาจารย์ ดร. พิสมัย กิจเกื อกูล มหาวทิยาลัยพายพั สรีรวทิยาการสืบพันธ์,สรีรวทิยาต่อมไร้ท่อ U570790 กรรมการ
405 อาจารย์ ขวญัใจ จนิดานุรักษ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร การสอนภาษาอังกฤษ U570791 กรรมการ
406 อาจารย์ อุษาโรจน์ ดีร์โจซูโบรโต มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ การบริหาร,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ U570792 กรรมการ
407 อาจารย์ เกษณี สุจริตจนัทร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช เศรษฐศาสตร์ U570793 กรรมการ
408 อาจารย์ จงกลณี อัศวเดชก้าจร มหาวทิยาลัยศรีปทุม วจิยัการศึกษา U570794 กรรมการ
409 อาจารย์ ชนันดา ธญีะวฒิุ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ U570795 กรรมการ
410 อาจารย์ สมสมัย  เจริญสุข มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต คณิตศาสตร์,สถิติ U570796 กรรมการ
411 อาจารย์ จนัทร์ขาว สายแปลง วทิยาลัยอินเตอร์เทค-ล้าปาง วทิยาการคอมพิวเตอร์ U570797 กรรมการ
412 อาจารย์ เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา คอมพิวเตอร์ศึกษา,การจดัการคุณภาพ U570798 กรรมการ
413 อาจารย์ สุวมิล อิสระธนาชัยกุล มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา รัฐศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครอง U570799 กรรมการ
414 อาจารย์ ขนิษฐา สินสงวน มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ การออกแบบระบบงาน U570800 กรรมการ
415 อาจารย์ อัญชลี อุปการ วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ การบัญช,ีบริหารธรุกิจ U570801 กรรมการ
416 อาจารย์ พรรณิศา ค้าภูเวยีง มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ U570802 กรรมการ
417 อาจารย์ รุ่งศิริ สระบัว วทิยาลัยสันตพล บริหารธรุกิจ U570803 กรรมการ
418 นาง ดร. เตือนใจ บรรเจดิกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การบริหารการศึกษา,การประกันคุณภาพการศึกษา U570804 กรรมการ
419 นาง ภูษณิศา นวลสกุล มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร U570805 กรรมการ
420 นาง ศิรินาถ ทัพแสง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาคุณภพการศึกษา U570806 กรรมการ
421 นาย ชัยพงศ์ แกล้วกล้า มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง U570807 กรรมการ
422 นางสาว นูรีมัน ดอเลาะ มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ U570808 กรรมการ
423 นาง พรจกัรี พิริยะกุล มหาวทิยาลัยกรุงเทพ U570809 กรรมการ
424 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยรุะรัช มหาวทิยาลัยศรีปทุม วจิยัการศึกษา,การวดัผลและประเมินผลการศึกษา,สถิติการศึกษา U570810 กรรมการ
425 นางสาว พรรณี ชารีแก้ว มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี U570811 กรรมการ
426 นาย เกษม  บุตรดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร การศึกษา,นโยบายและแผน U570812 กรรมการ
427 นาง อารยะรัตน์ ชารีแสน มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวชิาการบัญชี U570813 กรรมการ
428 นาย อวยพร เรืองศรี มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ U570814 กรรมการ
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429 อาจารย์ ดร. ปร่ิมมาลา ข้าคมเขตต์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ้ด U570815 กรรมการ
430 อาจารย์ ดร. สธาสินี แสงมุกดา มหาวทิยาลัยธนบุรี การบริหารการศึกษา U570816 กรรมการ
431 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทอดศักด์ิ จนัทร์อรุณ มหาวทิยาลัยพิษณุโลก คณิตศาสตร์,การศึกษา U570817 กรรมการ
432 อาจารย์ ดร. มธรุส ชลามาตย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย สาธารณสุขศาสตร์ U570818 กรรมการ
433 อาจารย์ วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ การบัญช,ีการเงิน U570819 กรรมการ

434 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวงศ์ พูนพล มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
การบัญชีต้นทุน,การบัญชีบริหาร,การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน,ระบบ
สารสนเทศทางบัญชี

U570820 กรรมการ

435 อาจารย์ พงศ์ปณต หาญพิพัฒน์พงศา มหาวทิยาลัยเซนต์จอห์น วศิวกรรมไฟฟ้า U570821 กรรมการ
436 อาจารย์ รษา ทองคงอยู่ มหาวทิยาลัยเจา้พระยา U570822 กรรมการ
437 อาจารย์ อมฤทธิ์ จนัทนาลาช วทิยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570823 กรรมการ
438 นาย กัมปนาท  อาชา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ฟิสิกส์,เทคดนโลยกีารศึกษา,การประกันคุณภาพ,การจดัการความรู้ U570824 กรรมการ
439 อาจารย์ วณัีฐกานต์ รัตนธรีวงศ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วศิวกรรมโยธา,การบริหารการก่อสร้าง U570825 กรรมการ
440 อาจารย์ สถาพร บริบูรณ์วฒัน์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ชีววทิยา(กายวภิาคศาสตร์ของพืช) U570826 กรรมการ
441 นาง ธดิา จนิดามณี มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภาษาไทย U570827 กรรมการ
442 อาจารย์ กุลินทร ค้าแน่น มหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา พยาบาลศาสตร์ U570828 กรรมการ
443 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิตา ทิศาดลดิลก มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การสอนเคม/ีวทิยาศาสตร์ U570829 กรรมการ
444 อาจารย์ จรินันท์ กมลสินธุ์ มหาวทิยาลัยเจา้พระยา วทิยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยสีารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธรุกิจ U570830 กรรมการ
445 อาจารย์ ดร. ขวญัใจ  กิจชาลารัตน์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาษาจนี,วรรณคดีจนี,จนีศึกษา,ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์ U570831 กรรมการ
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