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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บุญนวล
รองศาสตราจารย์ กำพล ประทีปชัยกูร
รองศาสตราจารย์ สันชัย อินทพิชัย
รองศาสตราจารย์ สราวุธ จริตงาม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล
รองศาสตราจารย์ มนัส อนุศิริ
รองศาสตราจารย์ พรศักดิ์ อรรถวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ประชาเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ เจริญเนตรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุล บินระหีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตร์ ตัณฑนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สะแลแม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิตร หวังประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์

ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์
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รองศาสตราจารย์ ดร.จำเป็น อ่อนทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา มันทรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ แจ้งชัด
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิต คูประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
รองศาสตราจารย์ จิตราพรรณ เทียมปโยธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทนา รุจิระศักดิ์
ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ดร.ชนินันท์ พรสุริยา

ดร.สายทอง แก้วฉาย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
รองศาสตราจารย์ สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
รองศาสตราจารย์ ช่อลดา พันธุเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา บรรณเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี นิรัตธราดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นาคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โขมพักตร์ มณีวัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา กรีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
ดร.ปริศนา นวลบุญเรือง
ดร. วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
ดร. จิรวรรณ อินคุ้ม
ดร.พอเพ็ญ ไกรนรา
ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
ดร.มาริสา สุวรรณราช
ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
ดร.ปรียนุช ชัยก้องเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ขวัญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัชฌา สุวรรณกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เธียรนันท์ วาณิชศุภวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี ธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี
ดร.ราชศักดิ์ จิตรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพยอม นาจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบรรณ เหลี่ยวรุ่งเรือง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เมธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไกรศรนรสรร
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ดร.อาสลัน หิเล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ บุญล้ำ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา ชิระมณี
รองศาสตราจารย์ มนตรี มีเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัสรา ศุภกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหไทย ไชยพันธุ์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.มาโนช ดินลานสคูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศา เบญจรัตนานนท์
สาขาวิชาอิสลามและอาหรับศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงษ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพ สุวรรณเวโช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองยุ่น ทองคลองไทร
สาขาวิชาพลศึกษา
ดร.อนันต์ มาลารัตน์
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