ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

1 อำจำรย์ปฏิมำกร โกมลธร

ศิลปะ (นำฏศิลป์)

โรงเรียนบำงบัวทอง

3 นำยณัฐพงษ์ พรมวงษ์

กองบริกำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยพะเยำ

4 อำจำรย์ณัฐธยำน์  วรรณุวำส

สำนักวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต

5 คุณกิตติภรณ์ สัจจยำนุกูล

สำนักงำนวิชำศึกษำทวั่ ไป คณะศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

6 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ชลธิดำ เทพหินลัพ

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

7 อำจำรย์นวพร เกษสวุ รรณ

วิทยำกำรจัดกำรและสำรสนเทศศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

8 ผศ.ดร.นรุณ วรำมิตร

เกษตร กำแพงแสน

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

9 อำจำรย์สริ ลิ กั ษณ์ พิชยั ณรงค์

โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตสุพรรณบุรี

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

10 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ปิยะพงษ์ เลำศรีรตั นชัย

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

11 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ภักดี วัฒนไตรภพ

คณะสัตวแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

12 อำจำรย์สธุ ี จรรยำสุทธิวงศ์

คณะสิง่ แวดล้อม

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

13 อำจำรย์ปำนิสรำ ทิตำทร

บริหำรธุรกิจ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

14 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.กังสดำลย์ บุญปรำบ

ประมง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

15 อำจำรย์นัดดำวดี นุ่มนำค

มนุษศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

16 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร

วนศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

17 ผศ.ดร.สุจิณณำ กรรณสูต

วิทยำลัยบูรณำกำร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

18 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ

วิทยำลัยบูรณำกำรศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

19 อำจำรย์สรีวัลย์ จึงเจริญนิรธร

วิทยำลัยบูรณำกำรศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

20 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำรัตน์ โชติกประคัลภ์ วิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

21 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ธเนศ วงศ์หงษ์

วิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

22 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.อวยพร ตั้งธงชัย

ศึกษำศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

23 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศยำมล เอกะกุลำนันต์ สังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

24 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์นันทพร ปิติเกื้อกูล

สัตวแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

25 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ปริวรรต พูลเพิ่ม

สัตวแพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

26 ดร.นีรนุช ภำชนะทิพย์

สำนักบริหำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

27 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์บุศรินทร์ จงเจริญยำนนท์

อุตสำหกรรมเกษตร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

28 อำจำรย์ฐิรำวัลย์ เส็งพำนิช

คณะบริหำรและกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ

29 อำจำรย์จิรนันท์ กมลสินธุ์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ

30 อำจำรย์ปำนทิพย์ แสนสง

บริหำรและกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ

31 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ดุจฤดี  ชินวงศ์

เภสัชศำสตร์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

32 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วันเพ็ญ ทรงคำ

คณะพยำบำลศำสตร์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

33 คุณดนุดำ ไชยซำววงค์

สำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

34 อำจำรย์ภคินี อุปถัมภ์

คณะศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

35 อำจำรย์ณัชติพงศ์ อูทอง

วิศวกรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

36 อำจำรย์พรกนก ศรีงำม

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

37 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ
ยำ
38 ผูอยุช้ ว่ ธยศำสตรำจำรย์
นิตยำ ปุระชำติ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำวำสุกรี

39 อำจำรย์ศศิวิมล แรงสิงห์

บริหำรธุรกิจและรัฐประศำสนศำสตร์

มหำวิทยำลัยเนชัน่

40 อำจำรย์ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ

แพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

41 อำจำรย์วิวรรธน์ เชีย่ วศิลป์

แพทยศำสตร์

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

42 อำจำรย์สทุ ธิเกียรติ อุดมเมธำภรณ์

กำรแพทย์บูรณำกำร

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

43 อำจำรย์ปภำมญชุ์ ซีประเสริฐ

วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

44 อำจำรย์ปวีณ วิยำภรณ์

วิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

45 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐกำนต์ เอี่ยมอ่อน

สำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

46 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์สกุ ัล กฤตลักษณ์วงศ์

สำนักวิชำนิติศำสตร์

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

47 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ เดชำทัย

สำนักวิชำวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

48 อำจำรย์ภำนุพงศ์ ภัทรเชำว์

สำนักวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

49 อำจำรย์เศรษฐำ วีระธรรมำนนท์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภำพยนตร์

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

50 อำจำรย์มำนุช กุลสุทธิชยั

ศึกษำศำสตร์

มหำวิทยำลัยกำรจัดกำรและเทคโนโลยีอีสเทิรน์

51 อำจำรย์ ดร.มัลลิกำ นำจันทอง

คณะศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์

52 อำจำรย์ปัญญำ เถำว์ชำลี

ศึกษำศำสตร์และนวัตกรรมกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์

53 อำจำรย์พัชรำภรณ์ จันทหำร

สถำบันกำรสอนวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

54 อำจำรย์วิไลวรรณ ทองใบอ่อน

คณะสหวิทยำกำร

มหำวิทยำลัยคริสเตียน

55 อำจำรย์ชำคริสต์ ยิบพิกุล

สหวิทยำกำร

มหำวิทยำลัยคริสเตียน

56 อำจำรย์พิชชำพร พันธุลำภ

สหวิทยำกำร

มหำวิทยำลัยคริสเตียน

57 อำจำรย์รตินันท์ จินดำ

สหวิทยำกำร

มหำวิทยำลัยคริสเตียน

58 คุณจุฑำทิพย์ อินทรัตน์

ฝ่ำยวิชำกำร

มหำวิทยำลัยทักษิณ

59 นำงสำวอมรรัตน์ วรรณวิไล

ฝ่ำยวิชำกำร

มหำวิทยำลัยทักษิณ

60 รองศำสตรำจำรย์เกษม อัศวตรีรตั นกุล

ฝ่ำยวิชำกำร

มหำวิทยำลัยทักษิณ

61 อำจำรย์หัทยำ แย้มชุติ

สำนักวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยธนบุรี

62 ผศ.ดร.วิชำญ อมรำกุล

คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม

มหำวิทยำลัยนเรศวร

63 อำจำรย์จิรวดี ผลประเสริฐ

คณะวิศวกรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยนเรศวร

64 อำจำรย์ ดร.ธัช มัน่ ต่อกำร

มนุษยศำสตร์

มหำวิทยำลัยนเรศวร

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

65 คุณประดับเดือน ทองเชือ้ เชิญ

สำนักงำนอธิกำรบดี กองบริกำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยนเรศวร

66 นำยเกริกเกียรติ แก้วมณีชำญสิริ

กองบริกำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยบูรพำ

67 นำยจักรกฤษณ์ เรืองเวช

กองบริกำรกำรศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยบูรพำ

69 คุณณัฐกำนต์ ปัดเกษม

สำนักงำนอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยบูรพำ

70 อำจำรย์มงคล จิตรโภิณ

คณะศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์

มหำวิทยำลัยปทุมธำนี

71 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วัชระ แลน้อย

เกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ

มหำวิทยำลัยพะเยำ

72 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์อัจฉรำ ปัญโญศักดิ์

เภสัชศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

73 อำจำรย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

มหำวิทยำลัยพะเยำ

75 อำจำรย์จักรีสทิ ธิ์ จินดำวงศ์

คณะวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

76 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์กำญจนุรตั น์ ไมรินทร์

นิติศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

77 อำจำรย์ปิยะวดี โรหิตำรชุน

รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

78 อำจำรย์นรินธน์ นนทมำลย์

วิทยำลัยกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยพะเยำ

79 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี อยูศ่ ิริ

วิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยพะเยำ

80 อำจำรย์เมตตำ พรวรรณะศิรเิ วช

บริหำรธุรกิจ

มหำวิทยำลัยพำยัพ

81 อำจำรย์ธันยำกร ต้นชลขันธ์

บริหำรธุรกิจและวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยพำยัพ จ.เชียงใหม่

82 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์เกศินี วุฒิวงศ์

สำนักศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยพำยัพ จ.เชียงใหม่

83 อำจำรย์ศรำวุธ พงษ์ลรี้ ตั น์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น

84 อำจำรย์อรวรรณ ปริวัตร

สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 อำจำรย์อธิปพัฒน์ ตันติวงศ์คุณำกร

คณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำชพยำบำล

มหำวิทยำลัยมหิดล

86 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ศิรวิ รรณ วำสุกรี

วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยรังสิต

87 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ลำวัณย์ วิจำรณ์

วิศวกรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรังสิต

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

88 อำจำรย์นำรี น้อยจินดำ

โครงกำรศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต

89 อำจำรย์กีรร์ ตั น์ สงวนไทร

ฝ่ำยวิชำกำร

มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต

90 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์

91 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์อำภำภรณ์ ดิษฐเล็ก

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์

92 อำจำรย์ศิรพิ ร จิระชัยประสิทธิ

งำนวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์

93 รองศำสตรำจำรย์กัลทิมำ พิชยั

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลนี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

94 อำจำรย์พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

95 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ยิง่ ศักดิ์ คชโคตร

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

96 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วิชชุพงศ์ วรศำสตร์กุล

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

97 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นัยนำ อรรจนำทร

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

98 อำจำรย์ณัฐพล บ้ำนไร่

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

99 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ วงษ์นำยะ

บัณฑิตวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

100 อำจำรย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

บัณฑิตวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

101 อำจำรย์นำยทรงศักดิ์ วิชมุ ำ

คณะวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

102 อำจำรย์วิชยั สีแก้ว

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

103 นำงสำววิศณี จินดำรัตน์

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

104 อำจำรย์วิยดำ ยะไวทย์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

105 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ถนอม เลขำพันธ์

คณะครุศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

106 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ธิติ ปัญญำอินทร์

ครุศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรรี มั ย์

107 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง

วิทยำศำส

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรรี มั ย์

108 อำจำรย์ชนัดดำ รัตนำ

วิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรรี มั ย์

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

109 อำจำรย์เปมิกำ ขำวีระ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

110 อำจำรย์มลวิภำ เมืองพระฝำง

คณะครุศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

111 คุณสิรริ กั ษ์ ธัญญะไพศำล

คณะวิทยำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

112 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.บัญฑิต ไวว่อง

คณะวิทยำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

113 อำจำรย์พัชรำวรรณ เก๊อะเจริญ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

114 อำจำรย์ ดร.ธนำภรณ์ พันทวี

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

115 อำจำรย์ ดร.สรรเสริญ หุน่ แสน

คณะครุศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

116 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วันทนีย์ บำงเสน

ครุศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

117 อำจำรย์รชั ดำ ประณม

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

118 อำจำรย์ทักษินำฏ สมบูรณ์

วิทยำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

119 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์รชั นีวรรณ มำวงศ์

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

120 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ศิรญำ จนำศักดิ์

วิทยำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

121 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์พิกุล แสงงำม

วิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

122 อำจำรย์กัตตกมล พิศแลงำม

งำนวิชำศึกษำทวั่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

123 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์สภุ ำรัตน์ คำเพรำะ

งำนวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

124 อำจำรย์ ดร.ศักดิ์ดำ สุภำพ

งำนวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

125 รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

126 อำจำรย์ชยกร สัตย์ซอื่

สำนักศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

127 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์นันทิยำ ผิวงำม

คณะวิทยำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

128 อำจำรย์นำพร อินสิน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

129 อำจำรย์สวุ ัสสำ ปัน้ เหน่ง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

130 อำจำรย์ศุภัครชำ อภิรติกร

เทคโนโลยีกำรเกษตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

131 อำจำรย์เสำวณี ทับเพชร

นวัตกรรมและกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

132 อำจำรย์ธนัย ตันวำนิช

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

133 อำจำรย์วันฉัตร จำรุวรรณโน

วิทยำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

134 คุณปิยนันท์ เทียนไชย

สำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ ไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

135 คุณวิมลวรรณ นำคะสันต์

สำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ ไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

136 คุณสำธิยำ ภูนำพลอย

สำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ ไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

137 คุณอภิรติ ไตรยำวัฒน์

สำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ ไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

138 อำจำรย์จำรุมน หนูคง

สำนักวิชำกำรศึกษำทัว่ ไปและนวัตกรรมกำรเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

139 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์สจุ ำรี ดำศรี

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

140 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ชยั นะรินทร์ ทับมะเริง

เกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์

141 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์จุรี สุวรรณศรี

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์

142 คุณพิชญ์ฌำภรณ์ เมืองงำม

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์

143 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วันวิสำข์ คงธนกุลบวร

สำนักวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

144 อำจำรย์โศภิดำ บุญจำนง

สำนักวิชำศึกษำทัว่ ไป

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

145 คุณวรรณภำ ภูนุช

กองบริกำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

146 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์มำฆมำส สุทธำชีพ

คณะวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

147 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์อำจรณ เชษฐสุมน

มนุษยศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

148 อำจำรย์จินตนำ วีระปรียำกูร

ศึกษำศำสตร์

มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

149 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์สธุ ัญญำ ด้วงอินทร์

สำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

150 รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรัญ บุญกำญจน์

หน่วยงำน : สำนักผูบ้ ริหำร

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ ชือ่ -สกุล

คณะ/สำนัก/วิทยำลัย/หน่วยงำนทีส่ งั กัด

มหำวิทยำลัย/สถำบันทีส่ งั กัด

151 อำจำรย์เมทินี ทนงกิจ

สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

152 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ชตุ ิวรรณ ปุรนิ ทรำภิบำล

พยำบำลศำสตร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

153 รองศำสตรำจำรย์วันดี สุทธรังษี

สำนักกำคศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

154 คุณปณิญชญำณ์ สุวรรณชำตรี

สำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

155 คุณรำตรี ถำนะสุวรรณ

สำนักกำรศึกษำและนวัตกรรมกำรเรียนรู้

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

156 คุณฐิติกำนต์ ทัพภะ

กองบริหำรวิชำกำรและวิจัยวิทยำเขตปัตตำนี

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

157 อำจำรย์ดำรณี พลวิเศษ

คณะวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยสยำม

158 อำจำรย์นำรีรตั น์ สิงห์ทวีศักดิ์

คณะวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยสยำม

159 อำจำรย์ปัทมำ ศรขำว

วิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยสยำม

160 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ขวิภำวัลย์ นำคทรัพย์

วิศวกรรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยสยำม

161 อำจำรย์ ดร.มณฑำ ชัยหิรญ
ั วัฒนำ

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยสยำม

162 อำจำรย์ญำณิศำ เตวชิระ

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยสยำม

163 อำจำรย์ชนำธิป สุกใส

สำนักสหกิจศึกษำ

มหำวิทยำลัยสยำม

164 รองศำสตรำจำรย์อิสยำ จันทร์วิทยำนุชติ

คณะเทคนิคกำรแพทย์

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

165 ผูช้ ว่ ยศำสตรำจำรย์วุฒิพงษ์ ทองก้อน

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

166 คุณปวีณำ ธนะพงศ์เพชร

สำนักพัฒนำวิชำกำร

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

167 อำจำรย์ ดร.จำรุวรรณ พวงมำลี

ศิลปศำสตร์

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

168 อำจำรย์ ดร.กัลยำรัตน์ เมธีวีรวงศ์

วิทยำลัยวิจัยนวัตกรรมกำรศึกษำ

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

169 อำจำรย์ยุวรินธร ไชยโชติชว่ ง

คณะบริหำรธุรกิจ

สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

170 นำงวิสทุ ธินี แสงประดับ

สถำบันคลังสมองของชำติ

สถำบันคลังสมองของชำติ

