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ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.สรายุทธ. นาทะพันธ.   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.จักรวาล นิลธำรงค.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.จิตติมา สิงหธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.ญาณวัฒน. พลอยเทศ   วิทยาลัยเซาธ.อีสท.บางกอก 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.ทัศนัย ขัตติยวงษ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.ธงชัย ศรีเบญจโชต ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 



 
 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.ธัญญาณี นิยมกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.ปรอยฝน ทวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.ภารด ีพึ่งสำราญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.วิฆเนศวร ทะกอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู#ช%วยศาสตราจารย.เสาวนีย. วรรณประภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อาจารย. ดร.กฤษณะ เช้ือชัยนาท   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย. ดร.กังวาฬ ฟองแก#ว   มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย. ดร.คัมภีร. ธีระเวช  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อาจารย. ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

อาจารย. ดร.ชเนตตี ทินนาม   จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

อาจารย. ดร.ณภัทร ชัยมงคล  จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 

อาจารย. ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย. ดร.ณรงค.ฤทธ์ิ สุขสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อาจารย. ดร.ณัฐชา ธำรงโชต ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย. ดร.ดุษฎี นิลดำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย. ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ.   มหาวิทยาลัยนครพนม  

อาจารย. ดร.ปาหนัน กนกวงศ.นุวัฒน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อาจารย. ดร.พัชรินทร. เจนจบธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อาจารย. ดร.ภูวดล บัวบางพลู  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อาจารย. ดร.มนต. ขอเจริญ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

อาจารย. ดร.มาโนช ชุ%มเมืองปPก  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  

อาจารย. ดร.รมิดา กาญจนะวงศ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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