
รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

คร้ังที่ 1   จดทะเบียนจดัตั้งมูลนิธิ คร้ังแรก  วนัที่  9 ตุลาคม 2538 

1. นายแทน จงศุภชยัสิทธ์ิ (ศ.)         ประธานกรรมการ          (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

2. นายชยัสิน วีรวรรณ (ศ.)             รองประธานกรรมการ         (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)               กรรมการ                                    (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

4. นางศิริวรรณ  วนิชชานนท ์          กรรมการ                                    (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

5. นายวิโรจน์  กิติคุณ                      กรรมการ                                    (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

6. นางอรุณี  ทรัพยเ์จริญ (ศ.)           กรรมการและเหรัญญิก               (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

7. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์        กรรมการและเลขานุการ            (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

 

คร้ังที่ 2   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่  30 เมษายน 2539 

1. นายแทน จงศุภชยัสิทธ์ิ              ประธานกรรมการ               (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1     (30 เมษายน 2539 -8 ตุลาคม 2542) 

3. นายชยัสิน   วีรวรรณ (ศ.)             รองประธานกรรมการ  คนท่ี 2     (30 เมษายน 2539 -8 ตุลาคม 2542) 

4. นายวิโรจน์ กิติคุณ  กรรมการ                      (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

5. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)    กรรมการ                                     (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

6. นางเกศินี  บูชาชาติ   (ผศ.)            กรรมการ                               (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

7. นางสุราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                                     (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

8. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                 กรรมการ                                     (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

9. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา (รศ.)              กรรมการ                                     (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

10. นางอรุณี  ทรัพยเ์จริญ (ศ.)             กรรมการและเหรัญญิก                  (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

11. นางเกตุสินี  นิมา                           กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก       (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

12. นางศิริวรรณ วนิชชานนท ์            กรรมการและเลขานุการ              (30 เมษายน 2539 -8 ตุลาคม 2542)  

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ     (30 เมษายน 2539 -8 ตุลาคม 2542)  

14. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2843) 

  

 



คร้ังที่ 3   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่ 11 เมษายน 2540 

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)             ประธานกรรมการ                  (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544)   

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                      รองประธานกรรมการ คนท่ี 1   (11 เมษายน 2540 - 10 เมษายน 2544) 

3. นายพลรัตน์  วิไลรัตน์ (ศ.)                 รองประธานกรรมการ คนท่ี 2    (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544)) 

4. นายแทน  จงศุภชยัสิทธ์ิ (ศ.)                   กรรมการ                  (11 เมษายน 2540 -8 ตุลาคม 2542) 

5. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                        กรรมการ                 (11 เมษายน 2540 -8 ตุลาคม 2542) 

6. นายวิโรจน์  กิติคุณ (ศ.)                          กรรมการ                               (9 ตุลาคม 2538 -8 ตุลาคม 2542) 

7. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)             กรรมการ                (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

8. นางเกศินี  บูชาชาติ  (ผศ.)                      กรรมการ                (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

9. นางสุปราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)                  กรรมการ                             (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

10. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                          กรรมการ                               (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

11. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                      กรรมการ                               (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

12. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)                 กรรมการ                            (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544)  

13. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)         กรรมการ                               (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544)  

14. นางอรุณี  ทรัพยเ์จริญ (ศ.)                      กรรมการและเหรัญญิก            (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

15. นางเกตุสินี  นิมา                                    กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์                  กรรมการและเลขานุการ          (11 เมษายน 2540 -8 ตุลาคม 2542) 

17. นางสาวกรรรณิการ์แกว้   พินิจ              กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

 

คร้ังที่ 4   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่  14 พฤษภาคม 2541  

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)             ประธานกรรมการ               (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                         รองประธานกรรมการ         (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

3. นายพลรัตน์  วิไลรัตน์ (ศ.)                     รองประธานกรรมการ         (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                        กรรมการ                             (11 เมษายน 2540 -8 ตุลาคม 2542) 

5. นายวิโรจน์  กิติคุณ (ศ.)                          กรรมการ                 (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)             กรรมการ                            (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

7. นางเกศินี  บูชาชาติ (ผศ.)                       กรรมการ                            (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

8. นางสุปราณี  แจง้บ ารุง(รศ.)                   กรรมการ                            (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                         กรรมการ                            (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

10. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา (รศ.)                      กรรมการ                            (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 



11. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)                 กรรมการ                            (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

12. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)          กรรมการ                           (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

13. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)               กรรมการ               (14 พฤษภาคม 2541 -13 พฤษภาคม 2545) 

14. นางอรุณี  ทรัพยเ์จริญ (ศ.)                     กรรมการและเหรัญญิก         (9 ตุลาคม 2538-8 ตุลาคม 2542) 

15. นางเกตุสินี  นิมา                                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก  (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์                 กรรมการและเลขานุการ        (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

17. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

   

คร้ังที่ 5    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่  16 ธันวาคม 2542  

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)            ประธานกรรมการ                   (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                      รองประธานกรรมการ คนท่ี 1   (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

3. นายพลรัตน์  วิไลรรัตน์ (ศ.)               รองประธานกรรมการ คนท่ี 2    (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ  (ศ.)                      กรรมการ                           (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

5.  นายไทยยทุธ  จินตนา (ผศ.)                  กรรมการ                           (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

6.  นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน(์รศ.)            กรรมการ                           (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

7.  นางสุปราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)                กรรมการ                           (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

8. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                         กรรมการ                          (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

9. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา (รศ.)                     กรรมการ                           (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

10. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)               กรรมการ                           (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

11. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)        กรรมการ                          (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

12. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)              กรรมการ                          (14 พฤษภาคม 2541 -13 พฤษภาคม 2545) 

13. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                        กรรมการ                         (16 ธนัวาคม 2542- 15 ธนัวาคม 2546) 

14. นางเกศินี  บูชาชาติ   (ผศ.)                    กรรมการและเหรัญญิก    (16 ธนัวาคม 2542- 29 เมษายน 2543) 

15. นางเกตุสินี  นิมา    กรรมการ                กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก (30 เมษายน 2539 -29 เมษายน 2543) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์                 กรรมการและเลขานุการ       (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

 

คร้ังที่ 6     จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่   8 มถุินายน 2543  

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)           ประธานกรรมการ                      (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                       รองประธานกรรมการ คนท่ี 1    (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

3. นายพลรัตน์  วิไลรัตน์ (ศ.)                   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2    (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 



 

4. นายชยัสิน วีรวรรณ (ศ.)                          กรรมการ                       (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)                  กรรมการ                       (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

6. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)          กรรมการ                       (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

7. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)                กรรมการ                       (14 พฤษภาคม 2541 -13 พฤษภาคม 2545) 

8. นายไทยยทุธ   จินตนา (ผศ.)                  กรรมการ                       (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

9. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                         กรรมการ                       (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

10. นางเอ่ียมศรี   พงศพ์นรัตน์ (รศ.)             กรรมการ                      (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

11. นางสุปราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)                   กรรมการ                        (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

12. นางวรรณา    ปลกูสวสัด ์                        กรรมการ                       (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

13. นายวิจิตร   ฟุ้งลดัดา (รศ.)                       กรรมการ                       (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

14. นางเกศินี  บูชาชาติ (ผศ.)                        กรรมการและเหรัญญิก            (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

15. นางเกตุสินี  นิมา                                      กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

16. นางวรพรรณ  สิงศศ์ิลารักษ ์                    กรรมการและเลขานุการ           (11 เมษายน 2540 -10 เมษายน 2544) 

17. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ                   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

      

 คร้ังที่ 7   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่   28 พฤษภาคม 2544  

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)           ประธานกรรมการ           (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548)  

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                        รองประธานกรรมการ คนท่ี 1   (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548)  

3.  นายพลรัตน์  วิไลรัตน์ (ศ.)                  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2   (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548)    

4. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)             กรรมการ                  (14 พฤษภาคม 2541 -13 พฤษภาคม 2545) 

5.  นายไทยยทุธ   จินตนา (ผศ.)               กรรมการ                       (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

6.  นางลดาวลัย ์ สุภรีนนัท ์                      กรรมการ                       (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

7.  นางเอ่ียมศรี   พงศพ์นรัตน ์(รศ.)         กรรมการ                          (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

8.  นางสุปราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)               กรรมการ                         (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

9.  นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                       กรรมการ                         (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

10.  นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา (รศ.)                   กรรมการ                          (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

11. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)       กรรมการ                        (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548)  

12. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                     กรรมการ                        (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548)  

13. นายพรเทพ   จนัทวานิช (รศ.)              กรรมการ                       (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548)  



14. นางเกศินี  บูชาชาติ (ผศ.)                    กรรมการและเหรัญญิก             (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

15. นางเกตุสินี  นิมา                                 กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก    (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์              กรรมการและเลขานุการ        (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548) 

17. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

 

  คร้ังที่  8   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที่   27 กนัยายน 2545 

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)     ประธานกรรมการ                    (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548)  

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548)  

3. นายพลรัตน์  วิไลรัตน ์(ศ.)             รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548)  

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                    กรรมการ                             (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548)  

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ)              กรรมการ                             (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548)  

6. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)      กรรมการ                            (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548)  

7. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)            กรรมการ               (27 กนัยายน 2545 - 24 กนัยายน 2549) 

8. นายไทยยทุธ  จินตนา (ผศ.)               กรรมการ                            (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

9. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                     กรรมการ                           (16 ธนัวาคม 2542 -15 ธนัวาคม 2546) 

10. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน ์(รศ.)         กรรมการ                             (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

11. นางสุปราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)              กรรมการ                             (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

12. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                     กรรมการ                              (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

13. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา (รศ.)                  กรรมการ                              (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

14. นางเกศินี   บูชาชาติ (ผศ.)                 กรรมการและเหรัญญิก            (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

15. นางเกตุสินี   นิมา                              กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (8 มิถุนายน 2543- 7 มิถุนายน 2547) 

16. นางวรพรรณ   สิงห์ศิลารักษ ์            กรรมการและเลขานุการ      (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

17. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ            กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

 

คร้ังที่ 9   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที ่ 2 มนีาคม 2547  

1. นายศรชยั  หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)       ประธานกรรมการ                    (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548) 

2. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                   รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1  (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548) 

3. นายพลรัตน์  วิไลรัตน์  (ศ.)              รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548) 

4. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)       กรรมการ   (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 

5. นางสุปราณี แจง้บ ารุง (รศ.)             กรรมการ                                (8 มิถุนายน2543- 7 มิถุนายน 2547) 



6.    นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                 กรรมการ                              (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

7. นางวรรณา   ปลกูสวสัด์ิ                   กรรมการ                              (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

8. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)    กรรมการ                          (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

9. นายชยัสิน  วีรวรรณ  (ศ.)                 กรรมการ                          (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

10.    นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                          (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

11. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ)  กรรมการ                     (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

12. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                    กรรมการ                                (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

13.    นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ  (รศ.)           กรรมการ                            (27 กนัยายน 2545  -26 กนัยายน 2549) 

14.    นางเกศินี  บูชาชาติ  (ผศ.)                  กรรมการและเหรัญญิก             (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

15.    นางเกตุสินี  นิมา                                กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก    (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์              กรรมการและเลขานุการ    (28 พฤษภาคม 2544- 27 พฤษภาคม 2548) 

17.    นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    (8 มิถุนายน2543 - 7 มิถุนายน 2547) 

 

คร้ังที่  10   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที ่ 19  ตุลาคม  2547   

1. นายศรชยั   หลอูารียสุ์วรรณ (ศ.)      ประธานกรรมการ          (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

2. นายปณต  มิคะเสน  (ศ.)                รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

3. นายพลรัตน์  วิไลรัตน์ (ศ.)             รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

4.    นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ  (รศ.)          กรรมการ           (27 กนัยายน 2545 -26 กนัยายน 2549) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช  (รศ.)           กรรมการ                       (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

6. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    กรรมการ                      (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

7. นางกาญจนา  หงษท์อง   (รศ.พิเศษ) กรรมการ              (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

8. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                    กรรมการ                          (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

9. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ              (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

10. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)             กรรมการ              (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

11. นายชยัสิน  วีรวรรณ  (ศ.)                  กรรมการ                       (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

12. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                 กรรมการ             (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

13. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                     กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

14. นางป่ินแกว้  นิพทัธโสภณ                กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

15. นางเกศินี  บูชาชาติ  (ผศ.)                กรรมการและเหรัญญิก             (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

16. นางเกตุสินี  นิมา                             กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก    (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 



17. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์        กรรมการและเลขานุการ         (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

18. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ   (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

 

คร้ังที่ 11   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์2548   

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(รศ.)    ประธานกรรมการ                    (9 กุมภาพนัธ ์2548 – 26 พฤษภาคม 2548) 

2. นายวฒันา  เล้ียววฒันา  (รศ.)           รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  (9 กุมภาพนัธ ์2548 – 26 พฤษภาคม 2548) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                    รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 (9 กุมภาพนัธ ์2548 – 26 พฤษภาคม 2548) 

4. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)            กรรมการ                         (27 กนัยายน 2545 -26 กนัยายน 2549) 

5. นายพรเทพ   จนัทวานิช  (รศ.)            กรรมการ                         (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

6. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ)    กรรมการ                          (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

7. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                      กรรมการ                         (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

8. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์  (รศ.)         กรรมการ                          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

9. นางสุปราณี  แจง้บ ารุง (รศ.)               กรรมการ                          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

10. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                    กรรมการ                          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

11. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา    (รศ.)                กรรมการ                          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

12. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                       กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

13. นางป่ินแกว้  นิพทัธโสภณ                  กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

14. นางเกศีนี  บูชาชาติ  (ผศ.)              กรรมการและเหรัญญิก        (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

15. นางเกตุสินี  นิมา                            กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก    (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์          กรรมการและเลขานุการ        (28 พฤษภาคม 2544 - 27 พฤษภาคม 2548) 

17. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

 

คร้ังที่ 12   ทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัที ่ 8  มถุินายน 2549   

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ         (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

2. นายวฒันา  เล้ียววฒันา  (รศ.)            รองประธานกรรมการ   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

3. นายปณต  มิคะเสน  (ศ.)                    รองประธานกรรมการ  (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

4. นางเยาวลกัษณ์  สุขธนะ (รศ.)           กรรมการ                        (27 กนัยายน 2545 -26 กนัยายน 2549) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช  (รศ.)            กรรมการ                      (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

6. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ)   กรรมการ                       (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 



7. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                        กรรมการ                            (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

8.  นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์  (รศ.)          กรรมการ                          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

9. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง  (รศ.)               กรรมการ                          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

10.  นายชยัสิน  วีรวรรณ  (ศ.)                      กรรมการ                        (8 มิถุนายน 2549  – 7 มิถุนายน 2553) 

11. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                     กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

12. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                         กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

13. นางป่ินแกว้  นิพทัธโสภณ                    กรรมการ                         (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

14. นางเกศินี  บูชาชาติ                         กรรมการและเหรัญญิก          (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

15. นางเกตุสินี  นิมา                             กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

16. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์           กรรมการและเลขานุการ           (8 มิถุนายน 2549  – 7 มิถุนายน 2553) 

17. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

 

 คร้ังที่  13    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   4  กุมภาพนัธ ์2551   

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์(ศ.)          ประธานกรรมการ                    (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

2. นายวฒันา  เล้ียววฒันา (ศ.)                  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  (8 มิถุนายน 2549  – 7 มิถุนายน 2553) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                       รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  (8 มิถุนายน 2549  – 7 มิถุนายน 2553) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                     กรรมการ                                  (8 มิถุนายน  2549  – 7 มิถุนายน 2553) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช  (รศ.)              กรรมการ                                 (8 มิถุนายน 25496 – 7 มิถุนายน 2553) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)           กรรมการ                                (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

7. นางสุปราณี  แจง้บ ารุง  (รศ.)               กรรมการ                                (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

8. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา (รศ.)                     กรรมการ                               (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                        กรรมการ                               (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

10. นางป่ินแกว้  นิพทัธโสภณ                   กรรมการ                              (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

11. นางกาญจนา  หงษท์อง (รศ.พิเศษ)      กรรมการ                               (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

12. นางลดาวลัย ์ สุภีรนนัท ์                       กรรมการ                              (2 มีนาคม 2547 - 1 มีนาคม 2551) 

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์                กรรมการ               (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 7 มิถุนายน 2553) 

14. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)             กรรมการ                           (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

15. นางจิตติมา  ฐิตวฒัน์                            กรรมการ                          (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                     กรรมการ                          (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

 



17. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร (รศ.)           กรรมการและเหรัญญิก             (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 7 มิถุนายน 2553) 

18. นางเกตุสินี  นิมา                             กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

19. นายสมคิด  นิมา                              กรรมการและเลขานุการ           (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

20. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

 

คร้ังที่  14    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ     7 กนัยายน 2551   

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ                   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

2. นายวฒันา  เล้ียววฒันา (รศ.)           รองประธานกรรมการ คนท่ี 1   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                   กรรมการ                        (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                        (8 มิถุนายน 2549  – 7 มิถุนายน 2553) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                        (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

7. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                        (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

8. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                        (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                        (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

10. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                        (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

11. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                     (7 กนัยายน 2551 – 6 กนัยายน 2555) 

12. นางลดาวลัย ์  สุภีรนนัท ์                  กรรมการ                        (7 กนัยายน 2551 – 6 กนัยายน 2555) 

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์            กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 7 มิถุนายน 2553) 

14. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

15. นางจิตติมา  ฐิตวฒัน ์                       กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555)  

17. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                 กรรมการและเหรัญญิก       (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555)  

18. นางเกตุสินี  นิมา                           กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก    (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

19. นายสมคิด  นิมา                            กรรมการและเลขานุการ    (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555)  

20. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ        กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  (19 ตุลาคม 2547 – 18 ตุลาคม 2551) 

 

คร้ังที่  15    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ     31 กรกฎาคม 2552 

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ                  (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)       รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 



3. นายวฒันา  เล้ียววฒันา (รศ.)         รองประธานกรรมการ คนท่ี 2   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

4. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                รองประธานกรรมการ คนท่ี 3   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

5. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                   กรรมการ                               (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

6. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                               (8 มิถุนายน 25496 – 7 มิถุนายน 2553) 

7. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

8. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)    

9. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

10. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

11. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

12. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                         (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

13. นางลดาวลัย ์  สุภีรนนัท ์                  กรรมการ                            (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

14. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์              กรรมการ                             (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 7 มิถุนายน 2553) 

15. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

16. นางจิตติมา  ฐิตวฒัน์                        กรรมการ                              (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

17. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                             (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555)  

18. นางสาวสุภาพ วณัณะพนัธุ ์        กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

19. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร(รศ.)       กรรมการและเหรัญญิก             (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555)  

20. นางเกตุสินี  นิมา                         กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

21. นายสมคิด  นิมา                          กรรมการและเลขานุการ           (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555)  

22. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

 

คร้ังที่ 16    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   26 สิงหาคม 2553   

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ                (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)         รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1  (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2   (8 มิถุนายน 2549 – 7 มิถุนายน 2553) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                   กรรมการ                             (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                             (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

7. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)    

8. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     



9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

10. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

11. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                    (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

12. นางลดาวลัย ์  สุภีรนนัท ์                  กรรมการ                        (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์              กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

14. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                          (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

15. นางจิตติมา  ฐิตวฒัน์                        กรรมการ            (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ          (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

17. นางสาวสุภาพ วณัณะพนัธุ ์        กรรมการ                         (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

18. นางฐิติกา ธีรเนตร        กรรมการ                     (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

19. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร               กรรมการและเหรัญญิก           (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

20. นางเกตุสินี  นิมา                         กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก  (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

21. นายสมคิด  นิมา                          กรรมการและเลขานุการ         (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

22. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

 

คร้ังที่ 17    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   9 ธนัวาคม 2553 

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ           (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)        รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1  (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2    (9 ธนัวาคม 2553 -  8 ธนัวาคม 2557)  

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                   กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

7. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)    

8. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

10. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

11. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                    (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

12. นางลดาวลัย ์  สุภีรนนัท ์                  กรรมการ                           (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์            กรรมการ                         (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

14. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                         (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 



15. นางจิตติมา  ฐิตวฒัน์                        กรรมการ                         (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

17. นางสาวสุภาพ วณัณะพนัธุ ์        กรรมการ                         (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

18. นางฐิติกา ธีรเนตร         กรรมการ                     (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

19. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร               กรรมการและเหรัญญิก        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

20. นายสมคิด  นิมา                          กรรมการและเลขานุการ      (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

21. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

 

คร้ังที่ 18    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   26 กรกฎาคม 2554 

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ           (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)           รองประธานกรรมการ   (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                     รองประธานกรรมการ    (9 ธนัวาคม 2553 – 8 ธนัวาคม 2557) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                   กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                     (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

7. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)    

8. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

10. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                      (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

11. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                    (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

12. นางลดาวลัย ์  สุภีรนนัท ์                  กรรมการ                        (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์             กรรมการ                     (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

14. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

15. นางจิตติมา  ฐิตวฒัน์                        กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                        (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

17. นางสาวสุภาพ วณัณะพนัธุ ์       กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

18. นางฐิติกา ธีรเนตร        กรรมการ                  (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

19. นายสมคิด  นิมา                           กรรมการ                            (26 กรกฎาคม 2554 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

20. นางถนอมศรี เกตุสุข  กรรมการ                  (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

21. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ  กรรมการ     (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 



22. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร               กรรมการและเหรัญญิก         (4 กุมภาพนัธ ์2551 – 3 กุมภาพนัธ ์2555) 

23. นางเกศินี บูชาชาติ                      กรรมการและเลขานุการ      (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

24. นางสาวกรรณิการ์แกว้  พินิจ      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 
 

 

คร้ังที่  19   จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   18 พฤษภาคม 2555 

1. นายประตาป  สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ            (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)           รองประธานกรรมการ     (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.)                     รองประธานกรรมการ    (9 ธนัวาคม 2553 – 8 ธนัวาคม 2557) 

4. นายชยัสิน  วีรวรรณ (ศ.)                   กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

5. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                        (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

6. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

7. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)    

8. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

9. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

10. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                       (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556)     

11. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                      (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

12. นางลดาวลัย ์  สุภีรนนัท ์                  กรรมการ                         (7  กนัยายน 2551  - 6 กนัยายน 2555) 

13. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์            กรรมการ                       (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

14. นางสาวสุภาพ วณัณะพนัธุ ์        กรรมการ                        (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

15. นางฐิติกา ธีรเนตร         กรรมการ                   (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

16. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ      (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

17. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                      (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559 

18. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                     (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

19. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ)             กรรมการ                      (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

20. นางศุกร์วนัณี จุลวิชิต                       กรรมการ                     (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

21. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                กรรมการและเหรัญญิก         (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

22. นางถนอมศรี เกตุสุข                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก (18 พฤษภาคม 2555 – 25 กรกฎาคม 2558) 

23. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)              กรรมการและเลขานุการ        (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

 

 



คร้ังที่  20    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   6 พฤศจิกายน 2555 

1. นางเยาวลกัษณ์ สุขธนะ  (ศ.)    ประธานกรรมการ                      (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)    รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

3. นายปณต มิคะเสน (ศ.)         กรรมการ             (9 ธนัวาคม 2553 – 8 ธนัวาคม 2557) 

4. นายพรเทพ จนัทวานิช (รศ.)             กรรมการ                            (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

5. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

6. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                            (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

7. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                             (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

8. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                             (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

9. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                             (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

10. นางสาวสุภาพ วณัณะพนัธุ ์        กรรมการ             (31 กรกฎาคม 2552 – 30 กรกฎาคม 2556) 

11. นางวรพรรณ สิงห์ศิลารักษ ์             กรรมการ                             (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

12. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

13. นางฐิติกา ธีรเนตร         กรรมการ                         (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

14. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ             (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

15. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                             (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

17. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ.)             กรรมการ                            (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

18. นางศุกร์วนัณี จุลวิชิต                       กรรมการ                            (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

19. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                    กรรมการ                             (6 พฤศจิกายน 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

20. นางสุพตัรา ทองรุ่งเกียรติ (รศ.)    กรรมการและเหรัญญิก          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

21. นางถนอมศรี เกตุสุข                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก  (18 พฤษภาคม 2555 – 25 กรกฎาคม 2558) 

22. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)             กรรมการและเลขานุการ         (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

 

คร้ังที่  21    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   20 สิงหาคม 2556 

1. นางเยาวลกัษณ์ สุขธนะ  (ศ.)    ประธานกรรมการ                      (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)    รองประธานกรรมการ คนท่ี 1    (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560) 

3. นายปณต  มิคะเสน (ศ.เกียรติคุณ) รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 (9 ธนัวาคม 2553 – 8 ธนัวาคม 2557) 

4. นายพรเทพ  จนัทวานิช (รศ.)            กรรมการ                            (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

5. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)  



6. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)    

7. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

8. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

9. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

10. นางนนทิยา เซ็นศิริวฒันา        กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560) 

11. นางวรพรรณ  สิงห์ศิลารักษ ์            กรรมการ                             (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

12. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

13. นางฐิติกา ธีรเนตร         กรรมการ                         (26 สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2557) 

14. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ             (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

15. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

16. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                             (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

17. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ.)             กรรมการ                             (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

18. นางศุกร์วนัณี จุลวิชิต                       กรรมการ                            (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

19. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                    กรรมการ                             (6 พฤศจิกายน 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

20. นางสุพตัรา ทองรุ่งเกียรติ (รศ.)    กรรมการและเหรัญญิก          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

21. นางถนอมศรี เกตุสุข                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก  (18 พฤษภาคม 2555 – 25 กรกฎาคม 2558) 

22. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)             กรรมการและเลขานุการ         (26 กรกฎาคม 2554 – 25 กรกฎาคม 2558) 

 

คร้ังที่  22    จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   8 ธนัวาคม 2558 

1. นางเยาวลกัษณ์ สุขธนะ  (ศ.)    ประธานกรรมการ                      (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

2. นายอุดมศกัด์ิ ศิลาจ ารูญ (ผศ.)    รองประธานกรรมการ              (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560) 

3. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)  

4. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)    

5. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

6. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

7. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

8. นางนนทิยา เซ็นศิริวฒันา                 กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

9. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

10. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ             (8 ธนัวาคม 2558 – 7 ธนัวาคม 2562) 

11. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 



12. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล                  กรรมการ                             (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

13. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ.)             กรรมการ                             (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

14. นางศุกร์วนัณี จุลวิชิต                       กรรมการ                             (18 พฤษภาคม 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

15. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                    กรรมการ                             (6 พฤศจิกายน 2555 – 17 พฤษภาคม 2559) 

16. นางสุพตัรา ทองรุ่งเกียรติ (รศ.)    กรรมการและเหรัญญิก          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

17. นางถนอมศรี เกตุสุข                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (8 ธนัวาคม 2558 – 7 ธนัวาคม 2562) 

18. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)             กรรมการและเลขานุการ          (8 ธนัวาคม 2558 – 7 ธนัวาคม 2562) 

 

คร้ังที่  23    จดทะเบียนแปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   17 พฤศจิกายน 2559 

1. นายประตาป สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ               (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

2. นายพลรัตน์ วิไลรัตน์ (ศ.)                รองประธานกรรมการ         (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

3. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)  

4. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)    

5. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

6. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

7. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

8. นางนนทิยา เซ็นศิริวฒันา        กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560) 

9. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

10. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ             (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

11. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

12. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล  (ดร.)       กรรมการ                              (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

13. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ.)             กรรมการ                            (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

14. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                    กรรมการ                             (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

15. นางสุพตัรา ทองรุ่งเกียรติ (รศ.)    กรรมการและเหรัญญิก          (6 พฤศจิกายน 2555 – 5 พฤศจิกายน 2559) 

16. นางถนอมศรี เกตุสุข                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก  (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

17. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)             กรรมการและเลขานุการ         (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

                 

คร้ังที่  24    จดทะเบียนแปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี   6 กุมภาพนัธ ์2560 

1. นายประตาป สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ               (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

2. นายพลรัตน์ วิไลรัตน์ (ศ.)                รองประธานกรรมการ         (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 



3. นางเอ่ียมศรี  พงศพ์นรัตน์ (รศ.)        กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)  

4. นางสุปราณี   แจง้บ ารุง (รศ.)            กรรมการ                            (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)    

5. นายวิจิตร  ฟุ้ งลดัดา  (รศ.)                กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

6. นางวรรณา  ปลกูสวสัด์ิ                    กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

7. นางป่ินแกว้   นิพทัธโสภณ              กรรมการ                             (20 สิงหาคม 2556 – 19 สิงหาคม 2560)     

8. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                          (6 กุมภาพนัธ ์2560 – 5 กุมภาพนัธ ์2564) 

9. นางฐิติกา ธีรเนตร         กรรมการ                              (6 กุมภาพนัธ ์2560 – 5 กุมภาพนัธ ์2564) 

10. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ             (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

11. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

12. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล  (ดร.)       กรรมการ                             (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

13. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ.)           กรรมการ                             (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

14. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)                กรรมการ                              (6 กุมภาพนัธ ์2560  – 7 ธนัวาคม 2562) 

15. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร                   กรรมการและเหรัญญิก        (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

16. นางถนอมศรี เกตุสุข                   กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

17. นายพสิณ ชรัตน ์                         กรรมการและเลขานุการ         (6 กุมภาพนัธ ์2560  – 5 กุมภาพนัธ ์2564) 

 

คร้ังที่  25    จดทะเบียนแปลีย่นแปลงกรรมการมูลนิธิ  วนัท่ี  8 กนัยายน 2560 

1. นายประตาป สิงหศิวานนท ์ (รศ.)    ประธานกรรมการ               (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

2. นายพลรัตน์ วิไลรัตน์ (ศ.)                รองประธานกรรมการ         (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

3. นางกาญจนา  หงษท์อง  (รศ.พิเศษ) กรรมการ                           (6 กุมภาพนัธ ์2560 – 5 กุมภาพนัธ ์2564) 

4. นางฐิติกา ธีรเนตร         กรรมการ                               (6 กุมภาพนัธ ์2560 – 5 กุมภาพนัธ ์2564) 

5. นายกิตติศกัด์ิ ปุสวสัด์ิ         กรรมการ              (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

6. นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม (ศ.)         กรรมการ                              (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

7. นางเสาวณีย ์ อาภามงคล  (ดร.)       กรรมการ                              (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

8. นางสาวศรีสิน คูสมิทธ ์ (ศ.)           กรรมการ                               (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

9. นางเกศินี บูชาชาติ (ผศ.)                 กรรมการ                                 (6 กุมภาพนัธ ์2560  – 7 ธนัวาคม 2562) 

10. นางสาวกรรณิการ์แกว้ พินิจ           กรรมการ                                 (6 กนัยายน 2560  – 5 กนัยายน 2564) 

11. นางสาวศรีวิชา ครุฑสูตร (ศ.)         กรรมการ   (6 กนัยายน 2560  – 5 กนัยายน 2564) 

12. นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธ์ิ       กรรมการ   (6 กนัยายน 2560  – 5 กนัยายน 2564) 

13. นางประไพพร เตียเจริญ       กรรมการ   (6 กนัยายน 2560  – 5 กนัยายน 2564) 



14. นางพรทิพย ์ เพช็รมิตร (รศ.)         กรรมการและเหรัญญิก        (17 พฤศจิกายน 2559 – 16 พฤศจิกายน 2563) 

15. นางถนอมศรี เกตุสุข                     กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก   (8 ธนัวาคม 2558  – 7 ธนัวาคม 2562) 

16. นายพสิณ ชรัตน ์                           กรรมการและเลขานุการ         (6 กุมภาพนัธ ์2560  – 5 กุมภาพนัธ ์2564) 

 


