
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

รายนาม      คณะ     มหาวิทยาลัย / สถาบัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช อินละคร  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรอมลี มะกาเจ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.ดลภา พศกชาติ    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.นพวรรณ เสมวิมล    คณะสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร    คณะสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์    คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุสรณ์ มนตรี   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต  คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา สุขตระกูล  คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.ศกุนตลา อนุเรือง    คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร คณะรัฐศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      รัฐประศาสนศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ วิทยาลัยพยาบาล   มหาวิทยาลัยนครพนม 
      บรมราชชนนีนครพนม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร  วิทยาลัยพยาบาล   มหาวิทยาลัยนครพนม 
      บรมราชชนนีนครพนม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิสา หะยีเซะ   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ดร.กุลวรา เพียรจริง    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ไทยแท้  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 
      และการสื่อสาร   
ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
ดร.ศุภนารี เกษมมาลา    คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร สิงหะหล้า  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ภูด่านงัว  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.วิราวรรณ์ ค าหวาน    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.ชนกพร ศรีประสาร    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.ราณี วงศ์คงเดช    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.อดิศร วงศ์คงเดช    คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรษา สุตเธียรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  คณะสังคมศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
      มนุษยศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศสมัย อรทัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
      โรงพยาบาลรามาธิบดี   
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ วีรยา จึงสมเจตไพศาล  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา จันทร์ผ่อง  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง    คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
      และเทคโนโลยีการกีฬา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ดร.จิราณี ปัญญาปิน    ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร  คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      สุขภาพ  
ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส  ส านักวิชารัฐศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
      นิติศาสตร์  
ดร.อาภาภรณ์  สุขหอม    ส านักวิชารัฐศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
      นิติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ดร.ทิพวรรณ บุญสนอง    ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ดร.อรทัย นนทเภท    ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช  คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย  คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.อธิกมาส มากจุ้ย    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ แสงสว่าง  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา แสงสว่าง  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร.นะฤเนตร จุฬากาญจน์    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฎา มาตยากร  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ มณีกาญจน์  คณะศิลปศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      วิทยาการจัดการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.วิทวัส เหมทานนท์    คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ดร.ชัยยา น้อยนารถ    คณะพาณิชยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      การจัดการ   
ดร.รัชดา พ่วงประสงค์    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ดร.อธิภัทร สินทรโก    คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
      สังคมศาสตร์   
ดร.อัตติยาพร ไชยฤทธิ์    คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
      สังคมศาสตร์ 
ดร.สุพัตรา รักษาสนธิ์    คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ดร.จตุรภัทร จันทร์ทิตย์    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ชูศรี   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ดร.ชรริน ขวัญเนตร    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา  คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ กล่อมเมฆ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
ดร.อรรณพ โพธิสุข    คณะศึกษาศาสตร์   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิ่มสวาสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ หุตะมาน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต ขาวเหลือง  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมนต์ คมข า   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ปุณณิฐฐา มาเชค    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ประทีป ปุณวัฒนา    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.เขมญา คินิมาน     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ประชา อินัง     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนา ใจดี   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.วัลลภ ใจดี     คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด  คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร มังธานี  คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์ 
ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว    คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์ 
ดร.ณัฐา ค้ าชู     คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์ 
ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ   คณะมนุษยศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราลี สนธิ์จันทร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรนภา หอมสินธุ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สารพัด  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี แตงอ่อน  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน สาตรักษ์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.พิมพ์กมล กองโภค    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พันต ารวจโท ดร.ประลอง ศิริภูล   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา  คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ หล่อพิทยากร  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ   คณะการจัดการและ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     การท่องเที่ยว  
รองศาสตราจารย์ ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     วิทยาการปัญญา   
ดร.รชฏ จันทร์น้อย    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง  คณะอัญมณี   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา  คณะอัญมณี   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ  คณะอัญมณี   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค  คณะวิทยาศาสตร์และ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สังคมศาสตร์   
ดร.สุภรัติ สุขวิสุทธิ์    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 


