
 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562   วันเสารท์ี่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 

คณะกรรมการจดังาน 

 
ท่ีปรกึษา 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วภิาส  ทองสทุธิ ์  วทิยาลยันครราชสมีา 
2. อาจารย ์ดร.ชนากานต ์ ยนืยง   มหาวทิยาลยัปทุมธาน ี
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไตรรตัน์  ยนืยง  วทิยาลยันอรท์เทริน์ 
4. อาจารย ์ดร.แดนน่ี อวิาน  แรนตุง   มหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 
5. อาจารย ์ดร.วลิาวลัย ์ ตนัวฒันะพงษ์  มหาวทิยาลยัราชธาน ี
6. อาจารย ์ภก.ดร.แสงสขุ  พทิยานุกุล  สถาบนัเทคโนโลยแีห่งอโยธยา 
7. อาจารย ์ดร.เอกอนนัต ์ สมบตัสิกุลกจิ  มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พพิฒัน์  นนทนาธรณ์  สมาคมนกัวจิยัแหง่ประเทศไทย 
9. Professor Li  Jin    Sanda University 
10. Professor Zhou  Jiliu    Chengdu University of T.C.M. 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วภิาส  ทองสทุธิ ์  ประธานกรรมการ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ  บุญเจรญิ  รองประธานกรรมการ 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศณิ  ส าเรงิรมัย ์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบ์ญัชา  วทิยอนนัต ์  กรรมการ 
5. อาจารยจ์รีวฒัน์  เรอืงรอง   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ณิชรตัน์  แสงทอง  กรรมการ   
7. อาจารยพ์ชิชานาถ  เงนิด ี   กรรมการ 
8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรุดา  ชยัสวุรรณ  กรรมการ 
9. ผูช้ว่ยศาสตราจารยศ์ริกิาญจนา  พลิาบุตร  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย(์พเิศษ) ดร.กฤษฎา  วฒันศกัดิ ์ กรรมการ 
11. อาจารย ์ดร.สราวุธ  สายจนัมา   กรรมการ 
12. อาจารย ์ดร.ปรยีาณฐั  เอีย๊บศริเิมธ ี  กรรมการ 
13. ผูช้่วยศาสตราจารยอ์รณิชชา  ทศตา  กรรมการ 
14. นางวไิลลกัษณ์  เชาวพ์ลกรงั   กรรมการ 
15. อาจารยส์ภุาพร  ชนิสมพล   กรรมการ 
16. อาจารยปิ์ยาพร  คงทรพัยส์นิสริ ิ   กรรมการ 
17. นางสชุญา  สอ่งแสง    กรรมการ 
18. อาจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ บุญยะประณยั  กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวจฏิตภิกัษ์  ศรสีรุธกีลู   ผูช้่วยเลขานุการ 
20. นางสาวสดุารตัน์  แสงโชต ิ   ผูช้่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรบั 
1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศณิ  ส าเรงิรมัย ์  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.ศริกิาญจน์  ไกรบ ารุง   รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย ์พจ.ณรงคศ์กัดิ ์ หอยสงัข ์   อนุกรรมการ 
4. อาจารยส์ธุดิา  พืน้แสน    อนุกรรมการ 
5. อาจารยภ์ทัราวรรณ  รถเพช็ร   อนุกรรมการ 
6. อาจารยส์ภุาวด ี เกดิธปู    อนุกรรมการ 
7. นางสาวนิมติร  ยวดกระโทก   อนุกรรมการ 
8. นางสาวศริริตันา  สวสัดิน์กลูกจิ   อนุกรรมการ 
9. นางสาวจรีนนัท ์ ถรีะภาพร   อนุกรรมการ 
10. อาจารยร์ุ่งอรุณ  เชยโพธิ ์   อนุกรรมการ 
11. นางสาวปนิดา  สทุธปิระภา   อนุกรรมการ 
12. อาจารยศ์ศมิาพร  สรอ้ยกระโทก   อนุกรรมการ 
13. นางสาวเบญ็จมาศ  ดวงลกูแกว้   อนุกรรมการ 
14. นางสาววลิาวลัย ์ เพื่อนสงคราม     อนุกรรมการ 
15. นางสาวรชัตวรรณ  เอมโอช     อนุกรรมการ 
16. นางวไิลลกัษณ์  เชาวพ์ลกรงั   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจดัการเวทีและการแสดง 

1. รองศาสตราจารยบ์ญัชา  วทิยอนนัต ์  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารยส์ภุาพร  ชนิสมพล   รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารยเ์ขมกญัญา  กล่อมจอหอ   อนุกรรมการ 
4. อาจารยอ์ธษิฐ ์ เชดิไชย    อนุกรรมการ 
5. นายบญุลอื  มเีงนิ    อนุกรรมการ 
6. นายชยัสทิธิ ์ ทศิกระโทก    อนุกรรมการ 
7. นายกฤตเิดช  เมอืงกลาง    อนุกรรมการ 
8. นายสวุรรณ  วงษ์ญาต ิ    อนุกรรมการ 
9. นางสาวมตันา  ท าสะอาด    อนุกรรมการ 
10. นางสาวรตัชดา  ชนูาม    อนุกรรมการ 
11. อาจารยY์UAN  WEIXIANG   อนุกรรมการ 
12. นางสาวสจุติรา  ศุภหตัถ ี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
คณะอนุกรรมการฝ่ายบทความและจดัท าวารสารสืบเน่ือง 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ  บุญเจรญิ  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ บญุยะประณยั  รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย ์Dr.David  J.Policy   อนุกรรมการ 
4. อาจารยK์ristine  A.Gempesala   อนุกรรมการ 
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5. อาจารยI์melda  B.Soriano   อนุกรรมการ 
6. นายเรอืงศกัดิ ์ มลูเกษร    อนุกรรมการ 
7. นายพงษ์สรุยี ์ พลเวยีง   อนุกรรมการ 
8. นางสาวจฏิตภิกัษ์  ศรสีรุธกีลู  อนุกรรมการ 
9. นางสาวสดุารตัน์  แสงโชต ิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจดัการห้องน าเสนอผลงาน  
หอ้งที ่1 ภาคบรรยาย สาขาการศกึษาและวฒันธรรม  

1. อาจารย ์ดร.ชุตมิา  พรหมผยุ  ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 507A 
2. อาจารย ์ดร.ชาลนิี  ปลดัพรม  อนุกรรมการ 
3. อาจารยธ์รีภทัร  วชิยพงศ ์  อนุกรรมการ 
4. อาจารยศ์ริพิร  สวุรรณรงัษ ี  อนุกรรมการและเลขานุการ 

หอ้งที ่2 ภาคบรรยาย สาขาบรหิารธุรกจิ โลจสิตกิส ์และการท่องเทีย่ว  
5. อาจารยเ์ทพรตัน์  เอือ้ธรรมถาวร  ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 510A 
6. อาจารยป์าลดิา  เชษฐข์นุทด  ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 505A 
7. อาจารยณ์ทัปภา  สรุยิะ   ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 506A 
8. อาจารยก์ชพร  ใจอดทน   อนุกรรมการ 
9. อาจารยป์ระภากร  อุ่นอนิทร ์  อนุกรรมการ 
10. อาจารยค์ุณญัญา  หอมหวล  อนุกรรมการ 
11. นางสาวปตญิญา  โหลานิตย ์  อนุกรรมการ 
12. อาจารยช์วฤทธิ ์ โยศรคุีณ  อนุกรรมการ 
13. อาจารยศ์ลษิา  เจรญิสขุ   อนุกรรมการ 
14. นายสรุสทิธิ ์ เขยีวเชย   อนุกรรมการ 

หอ้งที ่3 ภาคบรรยาย สาขากฎหมาย การเมอืง และการปกครอง 
15. อาจารยอ์นุชา  พมิายนอก  ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 502A 
16. อาจารยน์ิธกิานต ์ สนสระน้อย  อนุกรรมการ 
17. นางสาวโยษติา  ศรทีองกลู  อนุกรรมการ 
18. อาจารยล์คันา  ถูระบุตร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

หอ้งที ่4 ภาคบรรยาย กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ไดแ้ก่ สาขาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ การสาธารณสขุ และ

สิง่แวดลอ้ม และ สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ  
19. อาจารยก์มัปนาท  ค าสขุ  ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 503A 
20. อาจารย ์ดร.ภรทพิย ์ ชยัสวา่ง  อนุกรรมการ 
21. นายอนุชา  พรมสทิธิ ์   อนุกรรมการ 
22. อาจารยป์ญัจมาภรณ์  จนัทเสนา  อนุกรรมการและเลขานุการ 

หอ้งที ่5 ภาคโปสเตอร ์
23. อาจารย ์ดร.ภควรรณ  ลุนส าโรง  ผูป้ระสานงานประจ าหอ้ง 104A 
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24. อาจารยภ์คัธมล  ศริอรุณภทัร  อนุกรรมการ 
25. อาจารยป์รชัญา  ศลิปะ   อนุกรรมการ 
26. นางสาวกษริา  อนนัทฐ์กิุล  อนุกรรมการ 
27. นางสาวกวนิทรา  วรทองหลาง  อนุกรรมการ 
28. นางสาวสนุิญา  สอนจนัดา   อนุกรรมการ 
29. นายอนิรุท  บรรลงัพรมราช   อนุกรรมการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน   

1. นางสชุญา  สอ่งแสง    ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวกรรณิการ ์ อนิทรชาธร   อนุกรรมการ 
3. อาจารยช์ลดิา  กนัหาลลิา   อนุกรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.วรพรรณ  ยิง่ศวิะพฒัน์  อนุกรรมการ 
5. อาจารยฐ์ติมิา  ปานยงค ์   อนุกรรมการ 
6. อาจารยน์ิพาวรรณ์  แสงพรม   อนุกรรมการ 
7. อาจารยจ์ดิาภา  สงิหท์อง   อนุกรรมการ 
8. อาจารยน์นัทภคั  สหุงษา   อนุกรรมการ 
9. อาจารยช์ญัญานุช  ไพรวงษ์   อนุกรรมการ 
10. อาจารยข์วญัชนก  สวุรรณ   อนุกรรมการ 
11. อาจารยส์ปุราณี  ทพัมงคล   อนุกรรมการ 
12. อาจารย ์พจ.สธุาสนิี  สายวด ี   อนุกรรมการ 
13. อาจารย ์พจ.วไิรรตัน์  อนนัตกลิน่   อนุกรรมการ 
14. อาจารยล์ดัดาวลัย ์ พะวร   อนุกรรมการ 
15. อาจารย ์ดร.ปารชิาต ิ อน้องอาจ   อนุกรรมการ 
16. อาจารยฉ์ตัรรวนิท ์ ภูธนชับุญญานนท ์  อนุกรรมการ 
17. นางสาวพชัรญีา  กระดม    อนุกรรมการ 
18. นางสาวเทพรตัน์  จงรกัษ ์   อนุกรรมการ 
19. นายวริุจน์  ยศมา้ว    อนุกรรมการ 
20. นางณฐัปวรสิร  อทิธชิวนิทร ์   อนุกรรมการ  
21. อาจารยภ์ทัราวรรณ รถเพช็ร    อนุกรรมกา 
22. อาจารยช์นนัวนัท ์ วุฒธินโภคนิ   อนุกรรมการ 
23. นายชยันาจ  สนสระน้อย   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและบนัทึกภาพ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยศ์ริกิาญจนา  พลิาบุตร  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเรอืงศกัดิ ์ มลูเกษร    อนุกรรมการ 
3. อาจารย ์พจ.สมรชันี  ศรฟ้ีา   อนุกรรมการ 
4. อาจารยศ์ลษิา  เจรญิสขุ    อนุกรรมการ 
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5. อาจารยธ์รีภทัร  วชิยพงศ ์   อนุกรรมการ 
6. นางสาวจฏิตภิกัษ์  ศรสีรุธกีลู   อนุกรรมการ 
7. นายอภชิาต ิ อยูว่วิฒัน์    อนุกรรมการ 
8. นางสาวปตญิญา  โหลานิตย ์   อนุกรรมการ 
9. นายสรุะสทิธิ ์ เขยีวเชย    อนุกรรมการ 
10. นายอนุชา  พรมสทิธิ ์    อนุกรรมการ 
11. นางสาวโยษติา  ศรทีองกลู   อนุกรรมการ 
12. นายพงษ์สรุยี ์ พลเวยีง    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

1. รองศาสตราจารย(์พเิศษ) ดร.กฤษฎา  วฒันศกัดิ ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารยศ์ริกิาญจนา  พลิาบุตร  รองประธานกรรมการ 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยร์จุนินัท ์ วาธวีฒันารตัน์  อนุกรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.ดเิรก  แสสนธิ ์   อนุกรรมการ 
5. อาจารยณ์ทัปภา  สรุยิะ    อนุกรรมการ 
6. อาจารยข์นิษฐา  แกว้เอยีด   อนุกรรมการ 
7. นางสาวดวงใจ  กลัน่ภ ู    อนุกรรมการ 
8. นายสามชยั  ญาตสินัเทยีะ   อนุกรรมการ 
9. นางสาวปตญิญา  โหลานิตย ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลผลการพิจารณารางวลัการน าเสนอบทความ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์รณิชชา  ทศตา  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.ศริกิาญจน์  ไกรบ ารุง   อนุกรรมการ 
3. อาจารยก์ชพร  ใจอดทน    อนุกรรมการ 
4. อาจารยภ์คัธมล  ศริอรุณภทัร   อนุกรรมการ 
5. นางสาวจฏิตภิกัษ์  ศรสีรุธกีลู   อนุกรรมการ 
6. นางสาววรรณกมลพรรณ  แกว้ประเสรฐิ  อนุกรรมการ 
7. นางสาวสดุารตัน์  แสงโชต ิ   อนุกรรมการ 
8. นางสาวจฬุาลกัษณ์  สริวิศิษิฏ ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. อาจารยปิ์ยาพร  คงทรพัยส์นิสริ ิ   ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารยช์ญัญากานต ์ โกกะพนัธ ์   อนุกรรมการ 
3. อาจารยว์ชัรากร  หวงัหุน้กลาง   อนุกรรมการ 
4. อาจารยธ์นาคาร  เสถยีรพนูสขุ   อนุกรรมการ 
5. อาจารยร์ชัตะ  รอสงูเนิน    อนุกรรมการ 
6. อาจารยส์าธติ  สเีสนซุย    อนุกรรมการ 
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7. นางสาวอุบลรตัน์  จนัทรพ์ทิกัษ์   อนุกรรมการ 
8. นางปทติตา  มุ่งเพยีร    อนุกรรมการ 
9. นางสาวสกุานดา  โพธิค์ า    อนุกรรมการ 
10. นางสาวเบญจมาศ  น้อยต าแย   อนุกรรมการ 
11. นายปภงักร  ดวงมณี    อนุกรรมการ 
12. นางสาวนิรมล  อนิทรเกษม   อนุกรรมการ 
13. นางสาวเกศรนิทร ์ น้อยค าแกว้   อนุกรรมการ 
14. นางสาวพรพรรณ  บุญเพง็   อนุกรรมการ 
15. นางสาวยุพด ี แก่นกุล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและทรพัยสิ์น 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ณิชรตัน์  แสงทอง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรตันาภรณ์  ภูจาก   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนนัธชิา  ปจัจยัโย    อนุกรรมการ  
4. นางสาวสภุาพร  พละศกัดิ ์   อนุกรรมการ 
5. นางสาวอรสา  วงศจ์นัทร ์   อนุกรรมการ 
6. นางสาวปรศินา  แสนทวสีขุ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคาร สถานท่ี และการจราจร 

1. รองศาสตราจารยบ์ญัชา  วทิยอนนัต ์  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.วริลัพชัร  วงศว์ฒัน์เกษม  รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ บญุยะประณยั  อนุกรรมการ 
4. อาจารยส์มมาตร  แป๊ะโคกสงู   อนุกรรมการ 
5. อาจารยเ์อกอ านาจ  เรอืงศร ี   อนุกรรมการ 
6. อาจารยย์ศภทัร  ยศสงูเนิน   อนุกรรมการ 
7. นายวทิยา  อนิทกลู    อนุกรรมการ 
8. นายเสรงิ  บุญลอย    อนุกรรมการ 
9. นายประยรู  แสรไ์พศาล    อนุกรรมการ 
10. นายพทิยา  ทานกระโทก   อนุกรรมการ 
11. นายธวชัชยั  กบูโคกกรวด   อนุกรรมการ 
12. นายพุด  บุญลอย    อนุกรรมการ 
13. นายสรุพล  ป ัน้เจรญิ    อนุกรรมการ 
14. นายเดชาวฒัน์  ศรศีกัดิน์อก   อนุกรรมการ 
15. นางดอกไม ้ แวกโคกสงู    อนุกรรมการ 
16. นางบุญถิน่  สบุงกช    อนุกรรมการ 
17. นางบรรจง  พนัธมุติร    อนุกรรมการ 
18. นางสมศร ี กบูโคกกรวด   อนุกรรมการ 
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19. นางมณีรกัษ์  พรใหม ่    อนุกรรมการ 
20. นางสมใจ  ชวดฉลุน    อนุกรรมการ 
21. นางจนิดา  พมิลนอก    อนุกรรมการ 
22. นางจติรา  อคันิจ    อนุกรรมการ 
23. นางสาวร าพงึ  เทาโคกกรวด   อนุกรรมการ 
24. นายอนิรุท  บรรลงัพรมราช   อนุกรรมการ 
25. นายสวุรรณ  วงษญ์าต ิ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์รณิชชา  ทศตา  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ บญุยะประณยั  รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารยก์ชพร  ใจอดทน    อนุกรรมการ 
4. นางสาวจฏิตภิกัษ์  ศรสีรุธกีลู   อนุกรรมการ 
5. นางสาววรรณกมลพรรณ  แกว้ประเสรฐิ  อนุกรรมการ 
6. นางสาวจฬุาลกัษณ์  สริวิศิษิฏ ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสดุารตัน์  แสงโชต ิ   ผูช้่วยเลขานุการ 
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ผูท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความ 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.กรองทพิย ์ นาควเิชตร  วทิยาลยันครราชสมีา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณิชรตัน์  แสงทอง วทิยาลยันครราชสมีา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ เสาวนะ วทิยาลยันครราชสมีา 
รองศาสตราจารย ์ดร.บรรจบ บญุจนัทร ์   มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ยาใจ  พงษ์บรบิรูณ์     มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา  วทิยอนนัต์ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกอร  บุญม ี          มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  แปงจติต ์          มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ สงัฆมานนท ์          วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เจรญิวชิญ ์ สมพงษ์ธรรม    มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรชยั  อนิทสงัข ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลติ  เกตุกระทุ่ม    มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกุล 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสขุ  วนัแสน    มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ผดุง  เพชรสขุ  วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พรรณี ชนิเจรญิพนัธ ์ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ววิฒัน์  ตูจ้ านงค ์ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรุดา  ชยัสวุรรณ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ  บุญเจรญิ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์เยาวลกัษณ์ โพธดิารา   มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารยก์ติตพิงษ์  สวุรรณสน      มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกุล 
ผูช้่วยศาสตราจารยท์ศา  ชยัวรรณวรรต    มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศณิ  ส าเรงิรมัย ์ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารยเ์ยาวณี  จรญูศกัดิ ์   มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารยเ์ยาวลกัษณ์ โพธดิารา   มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารยร์ุจนินัท ์ วาธวีฒันารตัน์ วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารยว์ชิชุพงษ์  วบิลูเจรญิ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
ผูช้่วยศาสตราจารยศ์ริกิาญจนา  พลิาบุตร   วทิยาลยันครราชสมีา 
ผูช้่วยศาสตราจารยศ์ริริตัน์  โกศลัวฒัน์     มหาวทิยาลยัราชธาน ี
ผูช้่วยศาสตราจารยอ์รณิชชา  ทศตา วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์เเพทยจ์นี ดร.วรางคณา  กลา้จรงิ    มหาวทิยาลยัพะเยา 
อาจารย ์เเพทยจ์นี ธนชาต ิจรธิรรมคุณ    คลนิิกการประกอบโรคศลิปะ  
 สาขาการแพทยแ์ผนจนีหวัเฉียว สาขาโคราช 
อาจารย ์ดร.กรฐณธชั  ปญัญาใส วทิยาลยันครราชสมีา 
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อาจารย ์ดร.คงศกัดิ ์ บุญยะประณยั วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.จนัทร ์ ตยิะวงค ์ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ชาลนิี  ปลดัพรม   วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ชตุมิา  พรหมผุย วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ชุภาศริ ิอภนินัทเ์ดชา วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ฐติมิา  โกศลัวติร    มหาวทิยาลยัราชธาน ี
อาจารย ์ดร.ดเิรก  แสสนธิ ์ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ปรยีาณฐั  เอีย๊บศริเิมธ ี วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ปารชิาต ิอน้องอาจ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์ ดรพนิิจ   มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
อาจารย ์ดร.พหล  แสนสมชยั วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ภควรรณ  ลุนส าโรง วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.รชพล  ศรขีาวรส วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.วลัวสิาข ์ สวุรรณเลศิ    มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
อาจารย ์ดร.วริลัพชัร  วงศว์ฒัน์เกษม วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.ศริกิาญจน์  ไกรบ ารุง วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.สราวุธ  สายจนัมา วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.สะแกวลัย ์ อุ่นใจจนี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
อาจารย ์ดร.สารศิา  เจนเขวา้ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.สริญิญา  ทายะ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.สรุางคนา  มณัยานนท ์   มหาวทิยาลยัราชธาน ี
อาจารย ์ดร.สวุรรณ  เดชน้อย วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์ดร.อรอุมา  จนัทรเ์สถยีร วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารย ์พจ.วไิรรตัน์  อนนัตกลิน่ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารยณ์ทัปภา  สรุยิะ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารยด์ ารง  สตัยวากยส์กุล     มหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 
อาจารยเ์ทพรตัน์  เอือ้ธรรมถาวร วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารยป์ระภากร  อุ่นอนิทร ์ วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารยป์าลดิา  เชษฐข์นุทด วทิยาลยันครราชสมีา 
อาจารยว์ลัล ี พุทโส    มหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 
อาจารยส์ภุาณี จนัทรศ์ริ ิ    มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
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