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List of APHEIT Members 

 

กลุ่มมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ มหาวทิยาลัยเกริก 

1. อาจารย์เพชร โอสถานเุคราะห์ 

2. รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ 

 

1. ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวทิยาลัยการจดัการและเทคโนโลยอีสิเทิร์น 

1. ดร.วลัลภ สวุรรณดี 
2. ดร.สวุฒัน์ สวุรรณด ี

3. ดร.เสนีย์ สวุรรณด ี

1. ดร.จินติยา จินารัตน์ 

2. อาจารย์ศศวิิมล อนนัต์สชุาติกลุ 

3. อาจารย์ชลลดา ชอบเสยีง 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภมิู 

1. ดร.บงัอร เบ็ญจาธิกลุ 

2. ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกลุ 

 

1. ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ 

2. อาจารย์ณฐักาญจน์ สวุรรณธารา 

3. ดร.นิวตัต์ น้อยมณี 

 

มหาวทิยาลัยคริสเตียน มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 

1. ผศ.ดร.สลุกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ 

2. ดร.พรทิพย์ กวินสพุร 
3. อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร 
 

1. ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลศั 

2. รศ.ดร.วินยั รังสนินัท์ 

3. อาจารย์จิรนนัท์ กมลสนิธุ์ 

มหาวทิยาลัยชนิวตัร มหาวทิยาลัยเซนต์จอห์น 
1. ผศ.ดร.ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา 

2. ผศ.ดร. ปริญญา ตนัตสวสัดิ ์
 

1. นพ.จฬุาเกษม ชินะผา 

2. อาจารย์ฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม 

 
มหาวทิยาลัยตาปี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
1. ดร.ขวญัดี ศรีไพโรจน์ 1. รศ.ดร.สเุจตน์ จนัทรังษ์ 

2. รศ.ดร. อธิคม ฤกษบตุร 
3. อาจารย์นวลรัตน์ ผดงุกลุ 

 
 

 



 

 

มหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑติย์ มหาวทิยาลัยธนบุรี 

1. ดร.ดาริกา ลทัธิพฒัน์  
2. รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 

3. ดร.พทัธนนัท์ เพชรเชิดช ู

 

1. ดร.บญัชา เกิดมณี 

2. ดร.นภวรรณ แย้มชตุ ิ

3. ดร.อไุรรัตน์ แย้มชตุ ิ

 

มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

1. ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสล ีสกาวน์ 

2. ดร.วินยั แฮมร่า 

3. ดร.พรพรรณ สมินทร์ปัญญา 

 

1. ดร.ประเสริฐ ประวตัิรุ่งเรือง 
2. ดร.สทิธิพร ประวตัิรุ่งเรือง 
3. ดร.ปัทมา รูปสวุรรณกลุ 

 

มหาวทิยาลัยเนชั่น มหาวทิยาลัยปทุมธานี 

1. ผศ.ดร กฏษฏา     ตนัเปาว์ 

2. อาจารย์ธวชัชยั     แสนชมพ ู

3. อาจารย์อศันีย์       ณ นา่น 

1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง 
2. อาจารย์วิบลูย์ พุม่พลสูวสัดิ ์
3. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขนัทอง 
 

มหาวทิยาลัยพายพั มหาวทิยาลัยพิษณุโลก 

1. ดร.อ านวย    ทะพิงค์แก 

2. ผศ.ดร.เขตไท  สงัการ์พินธุ์ 
3. อาจารย์อภิชา อินสวุรรณ 

 

1. ดร.ประภาพรรณ รักเลีย้ง 

มหาวทิยาลัยเวสเทริน์ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
1. รศ.ดร.จิรศกัดิ์ จิยะจนัทน์ 

2. ผศ.ดร.ภคัรดา  เกิดประทมุ 

 

1. รศ.ดร.ณรงค์ อยูถ่นอม 

2. ผศ.ดร.วิรัช  เลศิไพฑรูย์พนัธ์ 

3. ผศ.ดร.จรรยา พคุยาภรณ์ 

 
มหาวทิยาลัยสยาม มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
1. ดร.พรชยั มงคลวนิช 

2. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช 

3. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสภุทัรา เอือ้วงศ์ 

 

1. ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชยั 
2. ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร 

 

 



 

มหาวทิยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก 

1. อาจารย์ณรงค์    ชวสนิธุ์ 
2. รศ.ดร.นิตย์   เพ็ชรรักษ์ 

3. ดร.เลศิลกัษณ์   ส.บรุุษพฒัน์ 

1. อาจารย์ด ารง     สตัยวากย์สกลุ 

2. ดร.วินยั     แฮมร่า 

3. ดร.พรพรรณ   สมินทร์ปัญญา 

มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเอเชีย มหาวทิยาลัยฟาฏอนี 

1. ดร.กิตติพฒัน์    สวุรรณชิน 

2. ดร.ฉตัรทิพย์    สวุรรณชิน 

1. รศ.ดร.อิสมาอีลลตุฟี   จะปะกียา 

2. รศ.ดร.กาหมดัอมูาร์  จะปะกียา 

3. รศ.ดร.ซาการียา     หะมะ 

มหาวทิยาลัยภาคกลาง มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1. ดร.สราญภทัร     สถิรางกรู 
2. อาจารย์สรีุย์     สถิรางกรู 

1. ดร.เอกอนนัต์     สมบตัิสกลุกิจ 

2. ดร. วิเชียร    รู้ยืนยง 
มหาวทิยาลัยรังสิต มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑติ 

1. ดร.อาทิตย์     อไุรรัตน์ 

2. ดร.อรรถวิท      อไุรรัตน์ 

3. รศ.ดร.กฤษณ์     ทองเลศิ 

1. ผศ.ดร.สภุาวดี   ช่วงโชต ิ

2. ดร.กีร์รัตน์     สงวนไทร 

มหาวทิยาลัยราชธานี มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ 
1. ดร.วิลาวณัย์     ตนัวฒันะพงษ์ 

2. อาจารย์ประดษิฐ์ตนัวฒันะพงษ์ 
1. ดร.อณาวฒุิ     ชทูรัพย์ 

2. อาจารย์สนัธยา     ดารารัตน์ 

 
มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวทิยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 
1.ดร.กิตติ     วงษ์ชวลติกลุ 

2. รศ.ดร.รัชนี     ศจิุจนัทรรัตน์ 

3. รศ.ฉวีวรรณ     โพธ์ิศรี 

1.Mr. Ryan V.Guffey, Ph.D. 

มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ 

1. รศ.ดร.อไุรพรรณ     เจนวาณิชยานนท์ 

2. อาจารย์ลอง แขวงอินทร์ 
3. ดร.ศิริวรรณ     ตนัตระวาณิชย์ 

1. ผศ.ดร.วิทวสั     ดิษยะศริน  สตัยารักษ์ 

2. อาจารย์ธารพรรษ  ดิษยะศริน  สตัยารักษ์ 

3. ดร.ชวลติ  หมื่นนชุ 

 

มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

1. ภราดา ดร.บญัชา แสงหิรัญ 

2. ภราดาศิริชยั ฟอนซีกา 

3. ดร.วินธยั โกกระกลู 

 

1. ดร.ฉทัทวฒุิ พีชผล 

2. อาจารย์ปิยพงศ์ เผา่วณิช 

3. อาจารย์ณฎัฐ์พชัร์ พรหมโยธี 



มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

1. ดร.โชติรัส ชวนิตย์ 

2. อาจารย์สภุกญัญา ชวนิตย์ 

3. ดร.ปริยากร สริุยศ 

 

 

กลุ่มวทิยาลัย 

วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

1. ดร.อินทร์ จนัทร์เจริญ 

2. อาจารย์จินตนา จนัทร์เจริญ 

3. อาจารย์วีรพนัธ์ุ ศิริฤทธ์ิ 

 

1. ศ.กิตติตคณุ ดร.นพ.จิตร สทิธีอมร 
2. ดร.นยันา จนัจิระสกลุ 

 

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยดุสิตธานี 

1. ดร.สมศกัดิ์ รุ่งเรือง 
2. ผศ.ดร.วลัยา ชปูระดษิฐ์ 

3. ดร.ภทัรดา รุ่งเรือง 
 

1.  อาจารย์อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร 
             (รักษาการอธิการบดี) 

วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม 
1. ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ 

2. อาจารย์สทิธิชยั อรัณยกานนท์ 

 

1. ผศ.พรพิสทุธ์ิ มงคลวนิช 

2. รศ.ดร.จไุรรัตน์ ดวงเดือน 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยพีนมวันท์ 

1. ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน 

2. ดร.สรรค์นนัธ์ ตนัติอโุฆษกลุ 

 

1. ดร.พิสษิฐ์ ศิริรักษ์ 

2. ผศ.กลุธินี ศิริรักษ์ 

 

วิทยาลัยนานาชาตเิซนต์เทเรซา วิทยาลัยนครราชสีมา 

1. ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร 
2. อาจารย์สวุฒัน์ เบญจธรรมธร 
 

1. รศ.ดร.วิภาส ทองสทุธ์ิ 

2. รศ.ดร.บญัชา วิทยอนนัต์ 

3. ผศ.ดร.ส าราญ บญุเจริญ 

 



วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ 

1. ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ 

2. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพมิาย 

3. ผศ.สกิุจจา จนัทะชมุ 

 

1. ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง 
 

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาต ิ วิทยาลัยแสงธรรม 

1. Prof.Dr.Lim poi Cheng 

2. Prof.Dr.R.P.Kapila Abhayawansa 

3. ดร.บาล ีพทุธรักษา 
 

1. บาทหลวง ดร.ชาตชิาย พงศ์ศริิ 
2. บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม 

3. อาจารย์ลดัดาวรรณ ประสตูร์แสงจนัทร์ 

วิทยาลัยสนัตพล วิทยาลัยอนิเตอร์เทคล าปาง 

1. อาจารย์กรรณิการ์ นนัทโพธิเดช 

2. อาจารย์จกัริน นนัทโพธิเดช 

 

1. ผศ.ดร.จกัรพนัธ์ พรนิมิต 

2. ดร.กรวิก พรนิมิต 

3. อาจารย์นรเศรษฐ์ จิวะสนัติกร 
 

วิทยาลัยพชิญบัณฑิต 

1. อาจารย์ศกึษา อุน่เจริญ 

2. อาจารย์กฤษยา ภูม่งคลสริุยา 

3. อาจารย์นิติกรณ์ ปัญญากลุ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสถาบนั 

สถาบันการจดัการปัญญาภวิฒัน์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

1. ดร.เลศิชยั สธุรรมานนท์ 

2. อาจารย์วิฑรู วิริยพิพฒัน์ 

3. ดร.มลัลกิา บญุญาศรีรัตน์ 

 

1. รศ.ดร.บณัฑิต โรจน์อารยานนท์ 

2. อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 

3. อาจารย์ชาติชาญ โพธ์ิพาด 

 

สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันอาศรมศิลป์ 



1. อาจารย์ราชวิกรม อาทิตยเจริญรัชต์ภาคย์ 

 

1. รศ.ประภาภทัร นิยม 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภมิู สถาบันเทคโนโลยแีห่งอโยธยา 

1. รศ.ดร.รัฐบรุุษ คุ้มทรัพย์ 

2. ดร.วิชนี คปุตะวาทิน 

3. อาจารย์แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช 

 

1. เภสชักร ดร.แสงสขุ พิทยานกุลุ 

2. ดร.นาวิน มีนะกรรณ 

 


