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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
------------------------------------ 

 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความระดับชาติ 
ล าดับ    ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน  

1 Prof. Cen Ronglin มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
2 รศ.ดร.  กฤษณ์ ทองเลิศ มหาวิทยาลยัรังสิต 
3 รศ.ดร.  ชม กิ้มปาน สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
4 รศ.ดร.  ชวลิต จนีอนันต ์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร 
5 รศ.ดร.  ชื่นจิตต์ แจง้เจนกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
6 รศ.ดร.  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา อดีตอาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7 รศ.ดร.  ปริญญา สงวนสัตย ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
8 รศ.ดร.  ปรียานชุ อภิบุญโยภาส มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
9 รศ.ดร.  วรวิทย์ ศิริพลวัฒน ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
10 รศ.  จินตนา  พุทธะเมตะ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
11 รศ. ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
12 รศ. ทองฟู ศิริวงศ์ อดีตข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13 รศ. ธีระดา ภิญโญ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
14 ผศ.ดร. กาญณ์ระว ี อนันตอัครกุล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
15 ผศ.ดร. จุรี สุชนวนิช มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
16 ผศ.ดร. ณัฏฐ พิชกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
17 ผศ.ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
18 ผศ.ดร. พูลทรัพย์ นาคนาคา สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
19 ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
20 ผศ.ดร. วราภรณ์ กลิ่นบุญ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
21 ผศ.ดร. วสุธาน ตันบุญเฮง สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
22 ผศ.ดร. วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
23 Assis.Prof.Dr. Wei Meng  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
24 ผศ. ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ อดีตอาจารย์ประจ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25 ผศ. พิมพา หิรัญกิตติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
26 ผศ. สกุลศรี ศรีสารคาม สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
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ล าดับ    ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน  
27 ผศ. สาคร  สมเสริฐ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
28 ผศ. สุพล พรหมมาพันธุ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
29 ดร. กันยิกา ชอว ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  

30 ดร. ญาดา อาภารักษ์ ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  
ประจ าประเทศไทย 

31 ดร.  ณตา ทับทิมจรูญ  สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
32 ดร. ณัฐกานต์ ผาภูม ิ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
33 ดร. ดร.มลฤดี จันทรัตน ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
34 ดร. ธนาสทิธิ์ เพิ่มเพียร สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
35 ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
36 ดร. นิธิวดี จรรยาสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
37 ดร. นิพนธ ์ ลภนะพนัธุ ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
38 ดร. นิสรีน หวังตักวาดีน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
39 ดร. บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิร ิ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
40 ดร. ปาลิดา ศรีศรก าพล สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
41 ดร. พรพิมล ประสงค์พร สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
42 ดร. พรรณเชษฐ ณ ล าพนู สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
43 ดร. พิทยา พละพลีวลัย ์ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
44 ดร. พีรภาว์ ทวีสุข สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
45 ดร.  ภูมิ มูลศิลป ์ มหาวิทยาวัยศรีนครินทรวิโรฒ 
46 ดร. ภูวดล ศิริรังษี สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
47 ดร. มล.สรสิริ วรวรรณ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
48 ดร.  รวมพร เลี่ยมแก้ว สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
49 ดร.  วรรณภา น่าบูรณะ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
50 ดร. วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
51 ดร. ศิริวัลยา คชาธาร สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
52 ดร. สรชาติ รังคะภูต ิ สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
53 ดร. อนันต ์ บุญปาน สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
54 Dr. Ching Chou Chen มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
55 Dr. Jian Qu สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
56 Dr. Kelvin C. K. LAM มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์
57 Dr. Shang Hong Yan สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  
58 Dr. Zhao Jingyan มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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