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1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มินตรา   ภูริปัญญวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์   กองแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ดร.สุมณี   ป่ินเวหาส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อุลัยวรรณ์  วิทยเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์  วาณิชย์ศรีรัตนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธารัตน์  โชติกประคัลภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ   วงศ์สร้างทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธ์ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี   แซ่ล่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 อาจารย์ นาวิน  ศรีสิงห์ดอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 อาจารย์ ศิรยุสม์  วรามิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี   อินทร์ประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวิทย์   ธนไพศาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  บูชิตชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์  สายพันธ์ุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 ดร.รัฐพล  พรหมมาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

20 ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล  อินทนิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

21 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   บุญลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

22 นางสาว ศศิญา  สุทธสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

23 นางสาว อรญา  ฉัตรกมลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24 นางสาว นันทิยา  เถ่ือนพังเทียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25 นางสาว ลฎาภา  รักษาราษฎร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

26 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

27 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ   อ่่าชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

28 ดร.วีรยา  เอ่ียมฉ่่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

29 ดร.วีณา  รองจะโปะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

30 อาจารย์ มานิดา  มณีอินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 18 ประจ าปี 2566

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เร่ือง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดย้ัง

(Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes )
วันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2566  ณ  ห้องคอนเวนช่ัน  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/สถาบัน
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31 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร มหาวิทยาลัยบูรพา

32 รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบูรพา

33 รองศาสตราจารย์ สมถวิล   จริตควร มหาวิทยาลัยบูรพา

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

35 ดร.ชาลินี  ปลูกผลงาม มหาวิทยาลัยบูรพา

36 ดร.วิโรจน์  โกศลฤทธิชัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

37 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธ์ิ มหาวิทยาลัยพะเยา

38 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร มหาวิทยาลัยพะเยา

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี   เกียรติบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น ่าเงิน  จันทรมณี มหาวิทยาลัยพะเยา

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ใจเขียนดี มหาวิทยาลัยพะเยา

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น ่าทิพย์  เสมอเชื อ มหาวิทยาลัยพะเยา

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี   บุญทา มหาวิทยาลัยพะเยา

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา  ชูรัศมี มหาวิทยาลัยพะเยา

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  แลน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา

46 ดร.นิศรา  บุญเกิด มหาวิทยาลัยพะเยา

47 ดร.ก่าชัย  แซ่ปัง มหาวิทยาลัยพะเยา

48 อาจารย์ นวพร  เกษสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา

49 อาจารย์ ณัฐวุฒิ  สมยาโรน มหาวิทยาลัยพะเยา

50 อาจารย์ อุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม มหาวิทยาลัยพะเยา

51 รองศาสตราจารย์ ภัทรวดี   ลีลาทวีวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

52 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ชิดช่วงชัย มหาวิทยาลัยมหิดล

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา  ทองโพธ์ิ มหาวิทยาลัยมหิดล

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิพย์  ตั งจิตติโภคิน มหาวิทยาลัยมหิดล

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต  จิรจริยาเวช มหาวิทยาลัยมหิดล

56 ดร.ชญาน์นันท์  ใจดี มหาวิทยาลัยมหิดล

57 อาจารย์ ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ มหาวิทยาลัยมหิดล

58 อาจารย์ อธิปพัฒน์  ตันติวงศ์คุณากร มหาวิทยาลัยมหิดล

59 นาง รัชพร   ราชแพทยาคม มหาวิทยาลัยมหิดล

60 นาง รตินันท์   พระศรี มหาวิทยาลัยมหิดล

61 นางสาว ชลธิชา  หุ่นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล

62 นางสาว ศศิลักษณ์  ธรรมสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยมหิดล
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63 ดร.อติมา  แก้วสอาด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

64 ศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

65 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  หุ่นนิรันดร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 รองศาสตราจารย์ ดร.น ่าฝน   คูเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรั ศ ม์  ภูติอริ ยวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฑาธิป  ลิ มคุณากูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวรรณ์    เอ่ียมเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาลินี   โรจน์หิรัญสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

71 ดร.กิตติยา   เอ็ฟฟานส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

72 ดร.ธนากร  ทองประยูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

73 อาจารย์ จอมทัพ  ขวัญราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

74 อาจารย์ มาลิน  เดชติศักด์ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

75 Miss. JIA  XU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

76 นางสาว สุรีย์รัตน์  เรืองศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

77 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พิริยะประสาธน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์   ผาทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร

79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรตินาวิน  ศรีธัญรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

80 นางสาว เพ็ญสุภา  ศรีพรหมทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร

81 นางสาว สาวิตตรี  ศิลประเสริฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  บุษบงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

83 อาจารย์ พรพิมล  นามวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

84 อาจารย์ วราภรณ์  วัฒนเขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  เทียนงาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

86 รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงภัทรพิมพ์   สรรพวีรวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา  กิจรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักด์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

89 ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

90 อาจารย์ ฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

91 ดร.ปัญจภรณ์  อู่รัตนมณี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

92 อาจารย์ ธิติพร   สุวรรณอ่าภา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

93 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์  จางวนิชเลิศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

94 นางสาว เจริญศรี  วุฒฑกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต  ณ กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยนครพนม

96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์    เอ่ียมกุศลกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
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97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวงสุดา  เจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวดี  ทองเน่ือง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟูซียะห์  หะยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  จันทะคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ไทรชมภู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

102 ดร.ศรัณย์   จันทร์ทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

103 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์  ฉัตรภัครัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

104 รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

105 นาย พฤทธานันต์  ศรีวงศ์เลียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญาลักษณ์  ใจเท่ียง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตานันท์  สิทธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ   ภักดีบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี   ศิริโภคาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐกรณ์  คิดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงเพ็ชร  พระฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

112 อาจารย์ ชมชนก   ธนาวีรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

113 ศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง  สุทัศน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

114 ดร.พิสมัย  ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

115 ดร.อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ็ญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา  เฮียงราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญธิชา     รุ่งแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง

120 อาจารย์ ณิชชยาวรรณ  พันธ์ศุภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง

121 อาจารย์ เอื องไพร  วัลลภาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

122 อาจารย์ อารีย์  ล่ามะยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร  เกรซ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ทองแพง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  แสงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักด์ิ  สุวรรณนัจศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

127 อาจารย์ กันยาพร    สกุลกิจบรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

128 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

131 อาจารย์ พรกรัณย์  สมขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

132 รองศาสตราจารย์ สรชา  ไววรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี  กาญจนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล  สุขเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

135 นางสาว วารุณีวารุณี  ก่ีเอ่ียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัฎฐา   อ่านวยวัฒนะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

137 อาจารย์ศิรินทิพย์    กุลจิตรตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

138 อาจารย์ อนุมาศ  แสงสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

139 นาย เอนก  สอหวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

140 ดร.สิรภัทร  จันทะมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

141 รองศาสตราจารย์ ธนาทิพย์  ตันติวัตนะ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศศิริ  ยศธร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

143 ดร.วราภรณ์  สีหนาท มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

144 นางสาว อัมพา  สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

145 นางสาว สุธาสินี  บุญแจ้ง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

146 ดร.สุนทรี  รัตภาสกร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

147 อาจารย์ สืบศักด์ิ  สืบภักดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

148 รองศาสตราจารย์ จินดา  เลิศศิริวรกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

149 อาจารย์ ชาคริสต์  ยิบพิกุล มหาวิทยาลัยคริสเตียน

150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์   ชลไพศาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

151 ดร.จันทนา  หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

152 รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์  ฤกษ์ฃาม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

153 ดร.สุนทรี  กุลกีรติยุต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

154 ดร.ณัฐภรณ์  กลับทวี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

155 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร   สกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

156 ดร.อรุโณทัย  สิงห์ตาแก้ว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

157 ดร.สุภาพร  สรสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

158 ดร.บุญญ์กัญญ์  จิระเพ่ิมพูน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

159 ดร.สุมาลี  ชาแสน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณี  งามขจรกุลกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

161 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญวิทย  พรหมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

162 ดร.สุพรรณี    สมานญาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

163 ดร.โยธิน  มัชฌิมาดิลก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

164 ดร.มุกดาฉาย    แสนเมือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

165 ศาสตราจารย์ สุวัฒน์   เบญจพลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสยาม

166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  มหัทธนทวี มหาวิทยาลัยสยาม

167 ดร.นลินี  สุตเศวต มหาวิทยาลัยสยาม

168 ดร.คมเดช  บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยสยาม

169 ดร.พรศิริมา  บูรณะพันธ์ุ มหาวิทยาลัยสยาม

170 อาจารย์ ศักด์ิชัย  อมรติยางกูร มหาวิทยาลัยสยาม

171 ดร.ปิยาภรณ์  สุภัคด่ารงกุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

172 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติภา  งามเกริกโชติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

173 อาจารย์ เขมณัฏฐ์  อ่านวยวรชัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

174 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วิศวโภคา มหาวิยาลัยปทุมธานี
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175 ดร.ดารณี   เสรเมธากุล วิทยาลัยเชียงราย

176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา   จงเจริญ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

177 นางสาว พิชยา  นรนิติผดุงการ วิทยาลัยดุสิตธานี

178 นางสาว ยุวเนตร  คงเมฆ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  ปานเทวัญ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

180 นาวาโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อรวรรณ  ฆ้องต้อ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

181 อาจารย์ กนกนุช  ข่าภักตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

182 ดร.ปัทมา  บุญช่วยเหลือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

183 พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิพันธ์  สุขสุเมฆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

184 ดร.วราภรณ์   เหลืองวิไล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจันท  ฐาปนกุลศักด์ิ สถาบันการพยาบาลศรสวรินทิรา สภากาชาดไทย

186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภรณ์  ตีวารี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์  ผาสุข สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์  จูฑา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

189 ดร.สนิท  หฤหรรษวาสิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

190 ดร.ศุภางค์จิตร  มองเพชร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

191 นาง ขวัญใจ  เพ่ิมศรี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

192 นาย วิรุฬห์  หุตะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

193 ดร.ปฐมาภรณ์   ทองเติม สถาบันพระบรมราชชนก

194 ดร.พนารัตน์  วิศวเทพนิมิตร สถาบันพระบรมราชชนก

195 อาจารย์ วรางคณา  อุดมทรัพย์ สถาบันพระบรมราชชนก

196 นางสาว ราตรี  ธนูรักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

197 นาย พลพีระ   วงศ์พรประทีป โรงเรียนพรตพิทยพยัต

198 อาจารย์ ดลฤดี  รัตนประสาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค่าแหง วิทยาเขตบางนา

199 ดร.ศริตปรีชา  ไทยวงษ์ สมาคมสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

200 นาย นฤภพ  ขันทับไทย ส่านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

201 ศาสตราจารย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร เกษียณ

202 อาจารย์ กิตติพงษ์  เช่ียวรุ่งโรจน์ เกษียณ (อดีตอาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


