รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

2

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ (เกษียณอายุราชการ)

3

ศ.ดร.เดือน คําดี (เกษียณอายุราชการ)

4

รศ.ดร.อรนุช ภาชื่น

5

รศ.ดร.สุรียพร วรพงศธร

อาจารยประจําคณะสาธารณสุข
ศาสตร
อาจารย คณะศึกษาศาสตร

6

รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ

รองอธิการบดีฝายวิจัย

7
8
9

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย
รศ.ดร.สมพร ไชยะ (เกษียณอายุราชการ)
รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต

รองอธิการบดี
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
อาจารย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

10 รศ.ดร.ศศมล ผาสุขก
11 รศ.ดร.วิชัย เทียนนอย (เกษียณอายุราชการ)

ประธานกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ
กรรมการสภา มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ที่อยู
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ถนนอูทองใน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 306 ซ.ลาดพราว 107 คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 1 หมู 20 ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อาคารปยชาติ ชั้น 10 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12121
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2086 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
งานสงเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 99 หมู 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 1 หมูที่ 20 ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

12 รศ.ดร.วันเพ็ญ แกวปาน
13 รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
14 รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
15 รศ.ดร.เรณา พงษเรืองพันธุ
16 รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
17 รศ.ดร.ไพฑูรย มีกุศล (เกษียณอายุราชการ)
18 รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร
19 รศ.ดร.ทิวัตถ มณีโชติ
20 รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี
21 รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท
22 รศ.ดร.กาสัก เตะขันหมาก

ตําแหนง
อาจารย ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

ที่อยู
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตําบลโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ
33000
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผูทรงคุณวุฒิ
10220
อาจารย วิทยาลัยการฝกหัดครู
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขต
บางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
20131
อาจารยประจําสาขาวิชาศิลป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ศาสตร
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
วัฒนธรรม

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

23 ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

ตําแหนง

24 พล.ต.ต.ดร.ทรงพล วัธนะชัย

อาจารยคณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร
ผูบังคับการตํารวจนครบาล 6

25 พ.ต.อ.ดร.พรเทพ สูติปญญา

ผกก.สน.หนองจอก

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิน สุภวาลย
27 ผศ.ดร.อําพล นววงศเสถียร

อาจารย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อาจารยประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ

28 ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

29 ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
30 ผศ.ดร.วัชรินทร อินทรพรหม
31 ผศ.ดร.วัชรินทร สุทธิศัย

ที่อยู
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 (บก.น.6) เลขที่ 50 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระ
นคร กทม. 10200
สถานีตํารวจนครบาลหนองจอก 152 ม.8 ต.หนองจอก อ.หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 131 อาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ 9
ถนนแจงวัฒนะ อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพฯ 10220
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

ศูนยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9) ชั้น 9 46
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600
อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
พัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10220
อาจารยประจําสาขาวิชารัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง
ประศาสนศาสตร
จังหวัดมหาสารคาม 44000

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

ที่อยู

32 ผศ.ดร.พรทิพย ศิริภัทราชัย

อาจารยประจําหลักสูตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ กรุงเทพฯ 10110
ทางการศึกษาฯ

33 ผศ.ดร.ปยะนันท สายัณหปทุม

อาจารยประจําสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
อาจารย คณะวิทยาศาสตรและ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถ.ปรีดีพนมยงค ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยี
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
อาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
20131
คณบดี
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อาจารยประจําภาควิชาอนุรักษ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
วิทยา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
รองนพ.สสจ.สระแกว
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ศูนยราชการจังหวัดสระแกว ถนนเทศบาล 19 ต.
สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว 27000

34 ผศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี
35 ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร
36 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล
37 ผศ.ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์
38 ผศ.ดร.จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
39 ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ
40 นพ.ยุทธพงษ ศรีมงคล

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

41 ดร.หนึ่งฤทัย ทิมยายงาม

อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

42 ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ
43 ดร.สุนันทา โกธา

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร
ผูอํานวยการ

44 ดร.สมประสงค ปวไธสง
45 ดร.สมใจ นกดี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ

46 ดร.ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ
47 ดร.ศรัญญา ไพรวันรัตน
48 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน

อาจารยประจําภาควิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

49 ดร.วรางคภรณ ไตรติลานันท

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

50 ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา
51 ดร.วรศักดิ์ วัชรกําธร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
หัวหนาศูนยพัฒนาการนิเทศและ
เรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศนฐ.)

ที่อยู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เลขที่ 1 หมู 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนวัดสามรม (ไพบูลยปญญา) เลขที่ 44/3 หมู 1 ต.บางเลา อ.คลองเขื่อน จ.
ฉะเชิงเทรา 24000
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชลบุรี ถ. วชิรปราการ ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โรงพยาบาลพุทธโสธร 174 ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เลขที่ 1 หมู 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนบานหนองเกตุ หมู 5 บานปกมึน ต.บอกวางทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270
โรงเรียนวอนนภาศัพท หมูที่ 14 บานหาดวอน ถนนบางแสนลาง ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดําเนิน ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โรงพยาบาลพุทธโสธร ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ชั้น 2 อาคารบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 5 111/2000 หมูที่ 1 ถนน
สุขุมวิท ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

52 ดร.รังสรรค อินทรจันทร
53 ดร.ยุพิน หงษวะชิน
54 ดร.มนูญ เชื้อชาติ
55 ดร.ไพฑูรย โพธิสวาง

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร

57 ดร.พลธาวิน วัชรทรธํารงค

ผูอํานวยการ
อาจารยคณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร
อาจารย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
ผูอํานวยการ

58 ดร.พรรณรายณ ทรัพยแสนดี

อาจารยประจํากลุมวิชาชีพครู

59 ดร.พรพิมล ประสงค

อาจารย คณะศึกษาศาสตร

60 ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน

อาจารย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

61 ดร.ประยูร บุญใช

อาจารยประจําคณะครุศาสตร

56 ดร.เพชรา พิพัฒนสันติกุล

ที่อยู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดําเนิน ตําบลหนาเมือง อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร หมูที่ 6 บานพนัสนิคม ต.กุฎโงง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หมูที่ 2 บานหนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุรี
20170
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาคาร 2 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

62 ดร.ประภาภรณ ภูขาว
63 ดร.บุญเลิศ ไพรินทร (เกษียณอายุราชการ)
64 ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
65 ดร.นุสินธุ รุงเดช
66 ดร.นิวัตต นอยมณี (เกษียณอายุราชการ)
67 ดร.นิตยา มั่นชํานาญ
68 ดร.ตองลักษณ จิรวัชรากร
69 ดร.เดชชัย สินเจริญ
70 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
71 ดร.ดารากร เจียมวิจักษณ

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
อาจารยพิเศษ

ที่อยู

โรงเรียนคําเมยวิทยาคม หมูที่ 17 บานชัยเจริญ ต.หัวนาคํา อ. ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ต.
และเทคโนโลยี
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมูที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบล
บางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผอ.สพม. เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เลขที่ 410/1 ถ.มรุพงษ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 43 หมู 3 ตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 25130
อาจารย คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อําเภอ
อุตสาหกรรม
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองเขื่อน 115/48 หมู 2 ตําบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 2 (ชั้นลอย) กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
ผูอํานวยการสวน
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต 170/8 ถนนกาญจนวานิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมือง จังหวัดสงขลา 90000

รายนามผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

72 ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
73 ดร.ดลใจ ถาวรวงศ ตันเจริญ
74 ดร.โชติ แยมแสง
75 ดร.ชัชชาลี รักษตานนทชัย
76 ดร.จรัสศรี หัวใจ
77 ดร.คมศร วงษรักษา
78 ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล
79 ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม
80 ดร.กัญจนโชติ สหพัฒนสมบัติ
81 ดร.กวินเกียรติ นนทพละ
82 คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน (เกษียณอายุราชการ)

ตําแหนง
อาจารยประจําสาขาวิชาการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ครูชํานาญการพิเศษ
อาจารยประจําสาขาการจัดการ
การศึกษา
ผูอํานวยการฝายประเมินผล
องคกร สํานักงานกลาง สวทช.
ศึกษานิเทศน

ที่อยู
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 283 ถ.ศุขประยูร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา 24000
รอง ผอ. สมศ.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ชั้น 24 อาคาร
พญาไทพลาซา เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รองผูอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 284 หมู 2 ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 24120
ผูอํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ(ศุภพิพัฒนรังสรรค) หมูที่ 2 บานบางบอ ต.บางบอ อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ 10560
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 34/1 ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
10270
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมูที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบล
บางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ปลัดกรุงเทพมหานคร

