
1 รองศาสตราจารย์นวลทิพย์  กมลวารินทร์    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2 รองศาสตราจารย์จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 รองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  พราพงษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ชาติอภิศักด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 รองศาสตราจารย์อภิชนา โฆวินทะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 รองศาสตราจารย์อนวัช วิเศษบริสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน โอสถานันต์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช แรงสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิโรจน์ สูรพันธ์ุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

16 รองศาสตราจารย์ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา มหาวิทยาลัยมหิดล

17 รองศาสตราจารย์ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน มหาวิทยาลัยมหิดล

18 อาจารย์ณัฐพล อ่อนปาน มหาวิทยาลัยมหิดล

19 ศาสตราจารย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ  วิสุทธิวัฒนากร มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ศาสตราจารย์จารุพิมพ์ สูงสว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล

22 อาจารย์สดศรี พูลผล มหาวิทยาลัยมหิดล

23 ศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ฉายากุล มหาวิทยาลัยมหิดล

24 รองศาสตราจารย์สมภพ ประธานธุรารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 รองศาสตราจารย์มะลิ  รุ่งเรืองวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล

26 รองศาสตราจารย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายช่ือตรวจประเมิน EdPEx 

ล าดับท่ี ผู้ประเมิน ต้นสังกัด



ล าดับท่ี ผู้ประเมิน ต้นสังกัด

27 รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 ศาสตราจารย์คลินิกสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสยาม

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

30 ศ.สงวนสิน รัตนเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31 รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32 อาจารย์กิตติพงษ์  เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

33 รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

34 อาจารย์อุรพิณ หนุนอนันต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

35 อาจารย์บุญประสิทธ์ิ กฤตย์ประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล รัชนกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39 อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

40 ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

41 รองศาสตราจารย์สุชาดา พิริยะประสาธน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

42 รองศาสตราจารย์ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

43 ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

44 รองศาสตราจารย์สมชาย ยงศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  จูหว้า มหาวิทยาลัยพะเยา

47 อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัย กระทรวงสาธารณสุข

48 รองศาสตราจารย์นาวาเอกตระการ ก้าวกสิกรรม โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

49 ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ(วว.)

50 อาจารย์นนทวัฒน์ สุขผล ธนาคารออมสิน

51 อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ภาคเอกชน

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ภาคเอกชน

53 อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต ภาคเอกชน
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54 รองศาสตราจารย์ดาราวรรณ  วนะชิวนาวิน ข้าราชการบ านาญ

55 รองศาสตราจารย์นันทนา ศิริทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ

56 ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน ข้าราชการบ านาญ

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ข้าราชการบ านาญ

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวิทย์ ธนไพศาล ข้าราชการบ านาญ

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเน้ือ ข้าราชการบ านาญ

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช เกิดสินธ์ชัย ข้าราชการบ านาญ

61 ศาสตราจารย์จามรี ธีรตกุลพิศาล ข้าราชการบ านาญ

62 ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ข้าราชการบ านาญ

63 อาจารย์สุดใจ ธนไพศาล ข้าราชการบ านาญ

64 รองศาสตราจารย์กรองทอง ยุวถาวร ข้าราชการบ านาญ

65 รองศาสตราจารย์โชติชนะ วิไลลักขณา ข้าราชการบ านาญ

66 รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ข้าราชการบ านาญ

หมายเหตุ : 1.  คณะเสนอรายช่ือผู้ประเมิน 3 - 5 ท่าน และก าหนดวันรับการตรวจประเมิน

               2.  สถาบันติดต่อและประสานงานกับ สป.อว. เพ่ือทาบทามผู้ประเมิน

               3.  คณะจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx




