
ผูทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความวิชาการและบทความวิจัย  

 
สาขาวิชาวิชาเคมี                       
รองศาสตราจารยสุธน  เสถียรยานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   
อาจารย ดร.ธิดา  อมร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    
อาจารย ดร.พันสรวง  อุดมพุทธิเมฆากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   
รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
รองศาสตราจารย ดร.ศุภวรรณ   ตันตยานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
อาจารย ดร.อัจฉรา  แกวนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
อาจารย ดร.อรุณ   ชาญชัยเชาววิวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภานุวรรณ  จันทวรรณกูร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารย ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ดร.สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สาขาวิชาชีววิทยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรีรัตน  เดี่ยววานิช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารย ดร.บังอร  กองอิ้ม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Professor Dr.Thomas E Rinderrer USDA-ARS Honey Bee Breeding, USA. 
Dr.Lilia De Guzman  USDA-ARS Honey Bee Breeding, USA. 
รองศาสตราจารยกมลพรรณ   นามวงษพรหม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์   ปญหา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารยอนันต   สกุลกิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
อาจารย ดร.ปยะมาศ  นานอก   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
อาจารย ดร.นภาพร แกวดวงดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
อาจารย ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ํา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
รองศาสตราจารย ดร.อรุณรัตน  ฉวีราช  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารย ดร.ศาลักษณ  พรรณศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  โกวิทวที  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

อาจารย ดร.กาญจนา  เหลืองสุวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

รองศาสตราจารยดิเรก  ทองอราม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

อาจารย ดร.อภิชาติ  เติมวิชชากร กรมประมง 

รองศาสตราจารยสมศรี  ภัทรธรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร. อภิชาต  วรรณวิจิตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ปทุมชาติพฒัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ภัทรธรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญสนอง  ชวยแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารยวันทนี   สวางอารมณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

  

 
 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
รองศาสตราจารย ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  บุญเจริญผล  มหาวิทยาลัยเกริก 

รองศาสตราจารย อดิศักดิ์  พงษพูลผลศักดิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

อาจารย ดร.สําเริง  ชื่นรังสิกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รองศาสตราจารย กําจร  มุณีแกว มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

รองศาสตราจารย ชะเอม  สายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

    ผูชวยศาสตราจารย นุกูล แกวเนียม                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
    ผูชวยศาสตราจารย มณีนาถ แกวเนียม                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

สาขาวิชาฟสิกสประยุกตและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
รองศาสตราจารย ดร.จิติ  หนูแกว  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีพิมานวัฒน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
อาจารย ดร.จาตุรงค  สุคนธชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว  อุดมสมุทรหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผูชวยศาสตราจารยชลิต วณิชยานันต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สงวนหมู  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
อาจารย ดร.ชิต  เหลาวัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

สาขาวิชาสิ่งแวดลอม 
อาจารย ดร.ดารากร  เจียมวิจักษณ  สํานักงานสถาบันเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
อาจารย ดร.ไชยศ  บุญญากิจ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
รองศาสตราจารย ดร.สุระ  พัฒนเกียรติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย ดร.สนใจ  หวานนท กรมทรัพยากรทางชายทะเลและชายฝง 
อาจารย ดร.สมฤดี   นิโครวัฒนย่ิงยง  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
อาจารย ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน   บัวเลิศ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย ดร.สนิท   อักษรแกว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
Professor Dr. John M Renner Edith Cowan University, Australia 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย ดร.เทอดศักดิ์   ล่ิวหาทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย ดร.วีรพันธ   พรหมมนตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต 
Dr.Gareth Clayton มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รองศาสตราจารย ดร.คํารณ  ศรีนอย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
รองศาสตราจารย ดร.ประเสิรฐ   สุทธิประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ดร.ปติเขต   สูรักษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ   ทีฆทรัพย  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
อาจารย ดร. สวัสดิ์   ทองสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
รองศาสตราจารยนารา  ผลิตโภคี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
รองศาสตราจารยสุรนันท   ตีรวัฒนพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
รองศาสตราจารยรัชนี  สุวรรณนุรักษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
รองศาสตราจารยพรรณี  พิเดช  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผูชวยศาสตราจารยบุษบา  มาตระกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
พลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

สาขาวิชาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผูชวยศาสตราจารยณัชวิชญ   ติกุล 
ผูชวยศาสตราจารย สุจิตรา ฐานสุวรรณศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

อาจารย ดร. เอก   ชอประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
อาจารย ดร. สุชาติ   เซียงฉิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    อาจารย ดร.อริยะ   บุญงามชัยวัฒน  กระทรวงสาธารณสุข 
    อาจารย ดร.เอื้องฟา   สิงหทิพยพันธุ กระทรวงสาธารณสุข 
    อาจารย ดร.ตรึงตา   พูลผลอํานวย  กระทรวงสาธารณสุข 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรา  ชื่นวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
    ผูชวยศาสตราจารยศศิธร   สกุลกิม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 


