
           สถาบันสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
           ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

                        จ านวน 64 สถาบัน 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยเกริก   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
1. อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์  1. ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์  1. ดร.วัลลภ  สวุรรณดี 
2. รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ  2. ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์   2. ดร.สุวัฒน์  สุวรรณด ี
           3. ดร.เสนีย์  สวุรรณดี 
 
มหาวิทยาลัยการจัดการและ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 
1. ดร.จินติยา  จินารัตน ์   1. ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  1. ดร.วิศิษฐ์  แสงหิรัญ 
2. อาจารย์ศศิวิมล อนันต์สุชาติกุล  2. ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล   2. อาจารย์ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 
3. อาจารย์ชลลดา  ชอบเสียง       3. ดร.นิวัตต์  น้อยมณี 
 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   มหาวิทยาลัยชินวัตร 
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธธรรมมาศ 1. ดร.ดารัตน์  วิภาตะกลัศ  1. ผศ.ดร.ชาญชัย  บัญชาพัฒนศักดา 
2. ดร.พรทิพย์  กวินสุพร   2. รศ.ดร.วินัย  รังสินันท์   2. ผศ.ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ ์
3. อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร  3. อาจารย์จิรนันท์  กมลสินธุ์    
   
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   มหาวิทยาลัยตาปี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
1. ผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร  1. ดร.ขวัญดี  ศรีไพโรจน์   1. รศ.ดร.สุเจตน์  จันทรังษ์  
2. อาจารย์ฤดีทิพย์  ควรทรงธรรม       2. รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร 
          3. อาจารย์นวลรัตน์  ผดุงกุล  
          
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยธนบุรี          มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
1. ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์   1. ดร.บัญชา  เกิดมณี   1. ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสลี สกาวน์ 
2. ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์  2. ดร.นภวรรณ  แย้มชุต ิ   2. ดร.อภิเทพ  แซ่โคว้ 
3. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู  3. ดร.อุไรรัตน์  แย้มชุติ   3. ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ 
 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
1. อาจารย์ณรงค์  ชวสินธุ์   1. อาจารย์.ด ารง  สัตยวากย์สกุล  1. ดร.ประเสริฐ  ประวัติรุ่งเรือง 
2. อาจารย์ชฏิลรัตน์  อัศววิวฒัน์พงศ์ 2. ดร.วินัย  แฮมร่า   2. ผศ.ดร.สิทธิพร  ประวัติรุ่งเรือง 
3. อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ ์  3. ดร.พรพรรณ สมินทร์ปัญญา  3. ดร.ปัทมา  รูปสุวรรณกุล 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น   มหาวิทยาลัยปทุมธานี   มหาวิทยาลัยพายัพ   
1. ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์  1. ดร.ชนากานต์ ยืนยง   1. อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ               
2. ดร.อนันตพร  วงศ์ค า   2. รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง  2. ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์                
3. ดร.อัศนีย์  ณ น่าน   3. ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร  3. ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย ์ 
   

Update 17-5-64 



มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
1. ดร.ประภาพรรณ  รักเลี้ยง  1. ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน  1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา         
     2. ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน  2. ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย 
            3. รศ.ดร.ซาการียา  หะมะ  
 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต  
1. ดร.สราญภัทร สถิรางกูร  1. ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี      1. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  
2. อาจารย์สุรีย์ สถิรางกูร   2. ดร.ธีนิดา  บัณฑรวรรณ  2. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์   
          3. รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ 
           
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชธานี   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
1. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร   1. ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์  1. ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
                        2. อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์  2. อาจารย์สันธยา  ดารารัตน์ 
             
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
1. ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล   1. Mr.Ryan V.Guffey, Ph.D.    1. รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ 
2. รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน ์       2. ผศ.ดร.ภัครดา  เกิดประทุม  
3. รศ.ฉวีวรรณ  โพธิ์ศรี  
            
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
1. ผศ.ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พันธ์  1. ดร.พรชัย มงคลวนิช   1. ผ.ศ.ดร.ธนวรรธน ์ พลวิชัย 
2. ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  2. ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช   
3. อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์  3. ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์  
  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
1. รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ 1. ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ 1. ภราดา ดร.บัญชา  แสงหิรญั 
2. อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  2. อาจารย์ธารพรรษ ดิษยะศริน สัตยารักษ์ 2. อาจารย์สมพล  ณ สงขลา 
3. ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  3. ดร.ชวลิต  หมื่นนุช   3. ดร.วินธัย  โกกระกูล 
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  วิทยาลัยเชียงราย   
1. ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล   1. ดร.โชติรสั  ชวนิชย ์   1. ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ   
2. อาจารย์ปิยพงศ์   เผ่าวณิช  2. อาจารย์สุภกัญญา  ชวนิชย์  2. อาจารย์จินตนา จันทร์เจริญ   
3. อาจารย์ณัฎฐ์พัชร์  พรหมโยธี  3. อาจารย์อภิปราย  ดวงน้อย  3. อาจารย์วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์  
 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  วิทยาลัยดุสิตธานี 
1. อาจารย์หทัยทิพย์  กิจเจริญ              1. ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง   1. Ms. Froukje  Gerbens 
2. ดร.กมลวรรณ  เภกะนันทน์  2. ผศ.ดร.วัลยา  ชูประดิษฐ์  2. ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร 
3. ดร.นัยนา  จันจิระสกุล    3. ดร.ภัทรดา  รุ่งเรือง   3. ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่ 
      
 



วิทยาลัยทองสุข    วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
1. ดร.พรจิต  อรัณยกานนท์  1. ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช  1. ศ.ดร.นิตย์ศรี  แสงเดือน 
2. อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์  2. รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน  2. ดร.สรรค์นันธ์  ตันติอุโฆษกุล 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  วิทยาลัยนครราชสีมา 
1. ดร.พิสิษฐ์  ศิริรักษ์   1. ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร  1. รศ.ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์ 
2. ผศ.กุลธนี ศิริรักษ์   2. อาจารย์สุวัฒน์ เบญจธรรมธร  2. รศ.ดร.บัญชา  วิทยอนันต์ 
          3. ผศ.ดร.ส าราญ  บุญเจริญ  
 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
1. ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์   1. ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง   1. Prof.Dr.Lim Poi Cheng 
2. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย              2. Prof.Dr.R.P.Kapila Abhayawansa 
3. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม        3. ดร.บาลี พุทธรักษา  
  
วิทยาลัยแสงธรรม   วิทยาลัยสันตพล    วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ  1. อาจารย์กรรณิการ์  นันทโพธิเดช 1. ผศ.ดร.จักรพันธ์  พรนิมิตร 
2. บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม  2. อาจารย์จักริน  นันทโพธิเดช  2. ดร.กรวิก  พรนิมิต 
3. อาจารย์ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์      3. อาจารย์นรเศรษฐ์ จิวะสันติการ 
 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
1. ดร.วิชาญยุทธ หาญชนะ  1. ดร.เลิศชัย  สธุรรมานนท ์  1. รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์  
2. อาจารย์กฤษยา  ภู่มงคลสุริยา  2. อาจารย์วิฑูร  วิริยพิพัฒน์  2. อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮรคิาวา  
3. อาจารย์นิติกรณ์  ปัญญากุล  3. ดร.มัลลิกา  บุญญาศรีรัตน์  3. อาจารย์ชาติชาญ โพธิ์พาด 
 
สถาบันรัชต์ภาคย์   สถาบันอาศรมศิลป์   สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
1. อาจารย์ราชวิกรม อาทิตยเจริญรชัต์ภาคย ์ 1. รศ.ประภาภัทร  นิยม            1. ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี 
              2. อาจารย์อัจฉรียา  นันทศิริพล 
                      3. ผศ.ดร.ธนีนาฏ  ณ สนุทร  
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา   
1. เภสัชกร ดร.แสงสุข  พิทยานุกุล  
2. ดร.นาวิน  มีนะกรรณ    
       
 


