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ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทวีชัย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำายอง
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
รองศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.จำาเป็น อ่อนทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อตุมอ่าง
รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเดิม ฉ่ำาใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สดุดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ

รองศาสตราจารย์ ศศิยา ศิริพานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร กลิ่นคง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
รองศาสตราจารย์ ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรัตน์ มงคลพร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐพร วังใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา แซ่เตียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำารพ รัตนสุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำาพอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธวิฒัน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ ศรีกัญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิวดี ทองป้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา มะโนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ตัญญะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา แก้วสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ฮงประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภากร ศิริวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย ตาเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำารงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ดร.คัทลียา ฉัตร์เที่ยง 
ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
ดร.ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญ
ดร.นริศรา อินทะสิริ
ดร.นัฐวุฒิ บุญยืน
ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง
ดร.ประเดิม วณิชชนานันท์
ดร.ปาริชาติ เบิร์นส
ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
ดร.ภัทรียา พลซา
ดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน
ดร.ภูวนารถ มณีโชติ
ดร.มนทกานติ ท้ามติ้น
ดร.เยาวมาลย์ เขียวสอาด
ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์
ดร.รพี ดอกไม้เทศ
ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี
ดร.วันเพ็ญ ศรีทองชัย
ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
ดร.สุทธิศักดิ์ แสไพศาล
ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
ดร.อรอุมา ตนะดุลย์
ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
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