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 1. ศ. ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. รศ. ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. รศ. ดร. นิพันธ์ วิเชียรน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. รศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. รศ. จันทนี เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย           สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. รศ. ดร. วิโรจน์ บุญญภิญโญ          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10. รศ. ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. รศ. ดร. สายันต์ ศิริมนตรี             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. รศ. อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. Ass. Prof. Ramon Sevilla, Ph.D.     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ผศ. ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. ผศ. ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ผศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ผศ. ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. ผศ. ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ผศ. สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20. ผศ. ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. อ. ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. อ. ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
                                                  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
23. อ. ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24. อ. ดร. ชนิดา กิจวรเมธา                N. A. Villa Co., Ltd. C. O. S. Intertrade Co., Ltd

25. อ. ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. อ. ดร. บุญชนะ บุญเลิศ               บริษัท ทีไอซี ตลาดค้าอสังหาริมทรัพย์
27. อ. ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28. อ. ดร. พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. อ. ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. อ. ดร. วิภากร ธรรมวิมล                บริษัท พี แลนด์สเคป จำากัด 
31. อ. ดร. สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
32. อ. ดร. สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33. อ. ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34. อ. ดร. สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35. อ. ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36. อ. ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37. อ. กีรติ ศตะสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38. อ. พฤฒิพร ลพเกิด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39. อ. พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40. อ. สมรรถพล ตาณพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41. อ. อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองบทคว�มด้�นวิช�ก�ร 
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คณะอนุกรรมก�รจัดง�นประชุม 

ฝ่�ยวิจ�รณ์บทคว�ม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข     อนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์  อนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน     อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์ อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์      อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์     อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล     อนุกรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน      อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์      อนุกรรมการ
10. อาจารย์ ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง      อนุกรรมการ
11. อาจารย์ ดร. จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์      อนุกรรมการ
12. อาจารย์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ      อนุกรรมการ
13. อาจารย์ ดร. ชาวี บุษยรัตน์      อนุกรรมการ
14. อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า      อนุกรรมการ
15. อาจารย์ ดร. บุญอนันต์ นทกุล      อนุกรรมการ
16. อาจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย      อนุกรรมการ
17. อาจารย์ ดร. สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล      อนุกรรมการ
18. อาจารย์ ดร. สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้      อนุกรรมการ
19. อาจารย์ ดร. อาชัญญ์ บุญญานันต์      อนุกรรมการ
20. อาจารย์กีรติ ศตะสุข   อนุกรรมการ
21. อาจารย์กรกมล ตันติวนิช            อนุกรรมการ
22. อาจารย์นิรันดร ทองอรุณ       อนุกรรมการ
23. อาจารย์เชษฐา พลายชุม   อนุกรรมการ
24. อาจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์      อนุกรรมการ
25. อาจารย์เอกภณ จีวะสุวรรณ      อนุกรรมการ

ฝ่�ยดำ�เนินร�ยก�ร
1. อาจารย์ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ อนุกรรมการ
2. อาจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ อนุกรรมการ
3. อาจารย์พยัพ ภักดีเหลา อนุกรรมการ
4. อาจารย์วิรุจน์ สมโสภณ อนุกรรมการ
5. อาจารย์ภวินท์ สิริสาลี อนุกรรมการ
6. อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย อนุกรรมการ
7. อาจารย์พิริยะ สัมพันธารักษ์ อนุกรรมการ 
8. อาจารย์รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ อนุกรรมการ

ฝ่�ยดำ�เนินง�น
1. นางสาวนิศากร ติยะวัฒน์ อนุกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ อนุกรรมการ
3. นางสาวจามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์ อนุกรรมการ
4. นางสาวพรรณี สุขโข อนุกรรมการ
5. นางสาวกัณญา สุดงาม อนุกรรมการ
6. นางสาวจิณัฏฏาต์ อิ่มอารมณ์กุล อนุกรรมการ
7. นางสาววรรณลักษณ์ ผสมกุศลศีล อนุกรรมการ

8. นางสาวจีรวัฒน์  โกยทา  อนุกรรมการ
9. นางชวนชม กลิ่นจำาปา  อนุกรรมการ
10. นางชุติกาญจน์  มรกฎ  อนุกรรมการ
11. นางสาวณัฐพร ทองมอญ  อนุกรรมการ
12. นางสาวทัศนี ทัศศรี  อนุกรรมการ
13. นางสาวธนิดา จันทร์เรือง  อนุกรรมการ
14. ว่าที่ ร.ต.หญิง ปัญญาทิพย์  แสงทรัพย์    อนุกรรมการ
15. นางสาวปนัดดา รอดสัตรู  อนุกรรมการ
16. นายประภาส บุญสุข  อนุกรรมการ
17. นางสาวปาริชาต บัณฑิตพุฒ  อนุกรรมการ
18. นางสาวมณทิชา รื่นสุข  อนุกรรมการ
19. นายเมธี โพธิ์แก้ว  อนุกรรมการ
20. นางสาวเรวดี ประสารการ  อนุกรรมการ
21. นายศุภณัฐ  นามศร  อนุกรรมการ
22. นางอภิญญา เหมะวรรณกูร  อนุกรรมการ
23. นางโสภา จูเจริญ  อนุกรรมการ
24. นางจำาเนียน ด้วงสโมสร  อนุกรรมการ


