รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อวารสาร

1

รศ.ดร.สมพงศ โอทอง

ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports

2

นางสาวกัญญณัชช เลียดรักษ

ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports

3

นาย กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ

Asian Political Science Review

4

นาย ธนพล วิภาภรณ

Asian Political Science Review

5

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape
Technology

6

นางสาวพิมพวดี เอื้อมธุรพจน

International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape
Technology

7

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

Journal of Science and Agricultural Technology

8

ดร.เพ็ญศรี บางบอน

Nimitmai Review Journal

9

ดร.ชันยนันต สมถวิลผองใส

Nimitmai Review Journal

10 นางสาวประทุมรัตน รัตนนอย

PULINET Journal

11 ผศ. ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช

Thai Journal of East Asian Studies

12 น.ส.อรวรรณ นักปราชญ

Thai Journal of East Asian Studies

13 รองศาสตราจารยนายแพทยวิวัฒนา ถนอมเกียรติ The Asean Journal Of Radiology
14 รองศาสตราจารยแพทยหญิงนุชจรินทร ศุภกุล

The Asean Journal Of Radiology

15 คุณ อทิตยา สัมพันธสิทธิ์

The Bangkok Medical Journal

16 คุณปสุตา แสงประเสริฐ

The Bangkok Medical Journal

17 น.ส.วันวิสาข กุลธารารมณ

ดํารงวิชาการ

18 น.ส.พนิดา จิรวงษโรจน

ดํารงวิชาการ

19 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรนันท วิศาลสกุลวงษ

วารสารเกื้อการุณย

21 นายนันธวัฒน จันทรนา

วารสารเกื้อการุณย

22 ดร.กิตติพร เนาวสุวรรณ

วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข ภาคใต

23 รศ.ดร.สรพงค เบญจศร

วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณนนท แดงสังวาลย

วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25 ผูชวยศาสตรจารยศันสนีย ทิมทอง

วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

26 ผศ ดร พนารัตน ศรีแสง

วารสารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืน

27 อาจารยเตชิตา ภัทรศร

วารสารเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวสูความยั่งยืน
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ชื่อ - สกุล

ชื่อวารสาร

28 นางสาวรัชนุ สุบรรณจุย

วารสารโรคมะเร็ง

29 นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ

วารสารไทยคดีศึกษา

30 นายวรานนท จงพูนผล

วารสารไทยคดีศึกษา

31

รองศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญา
วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
สกุล

32 อาจารยพชร วรรณภิวัฒน

วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

33 อาจารยสิรินทิพย คงครินทร

วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

34 ดร.ปธานิน แสงอรุณ

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

35 ดร.วรวิช นาคแปน

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

36 นางรุจิรา ริคารมย

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

37 นายจินตวัฒน ศิริรัตน

วารสารญี่ปุนศึกษาธรรมศาสตร

38 น.ส.กตมน เทพสีดา

วารสารญี่ปุนศึกษาธรรมศาสตร

39 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร

40 นายปญญา ศรีเพชรสุพรรณ

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร

41 นางสาวรัชฎาภรณ แกวสืบ

วารสารนเรศวรพะเยา

42 คุณวริศรา คลังนุม

วารสารนเรศวรพะเยา

43 ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ ภูพงศคชศร

วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย

44 ผศ.ดร.ทิวัตถ กุลชนะภควัต

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

45 ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ

วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

46 พระมหาสายัณห เปมสีโล,ดร.

วารสารนิสิตวัง

47 พระสุธารักษ ธมฺมารกฺโข

วารสารนิสิตวัง

48 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลชญา แวนแกว

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ

49 ผูชวยศาสตราจารยฉัตร ชูชื่น

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ

50 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจร ตรีโสภณากร

วารสารบัณฑิตวิจัย

51 ดร.ดนุชา สลีวงศ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

52 นางสาวธิดา โยธากุล

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

53 นายสัญญา ชีวะประเสริฐ

วารสารประวัติศาสตร

54 รองศาสตราจารย ดร.ทิพยพาพร มหาสินไพศาล วารสารปญญาภิวัฒน
55 นางสาวหทัยชนก เสารสูง

วารสารปญญาภิวัฒน
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ชื่อ - สกุล

ชื่อวารสาร

56 ดร.อนินทรพุฒิโชต

วารสารปาริชาต

57 ดร.ศุกรใจ เจริญสุข

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

58 นางสาวใบศรี นวลอินทร

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

59 พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

วารสารพยาบาลทหารบก

60 นางสาวฐิติภรณ พันธุประภา

วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน

61 นางสาวสุปรียา เมืองงาม

วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน

62 ดร นิกร ศรีราช

วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ

63 ดร สุภัทรชัย สีสะใบ

วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ

64 นางสาวอัมพร รักหนองแซง

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

65 ดร.มนฤดี ชวงฉ่ํา

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

66 นายกฤตนันท ในจิต

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

67 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วณิชชา ณรงคชัย

วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร

68 นางขวัญนคร มุงคําภา

วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร

69 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล วรคํา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

70 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา ปญญา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

71 อาจารยวันจักร นอยจันทร

วารสารรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการสังคม

72 นางสาวศิริธรรม จิตตงาม

วารสารรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการสังคม

73 ดร.เกวลิณ อังคณานนท

วารสารราชภัฏสุราษฎรธานี

74 นางสาวอมรรัตน คงพันธ

วารสารราชภัฏสุราษฎรธานี

75 ดร.วัสสพร จิโรจพันธุ

วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน

76 นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา

วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน

77 ผศ.ดร.ประสงค เกษราธิคุณ

วารสารวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

78 รองศาสตราจารยดร.ปราโมทย พรสุริยา

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

79 ผูชวยศาสตราจารยมรกต วรชัยรุงเรือง

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

80 นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

81 รองศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

82 นางศิริศศิเกษม วิจิตร

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

83 ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานัส ศรีวณิช

วารสารวิจัยและสาระสถาปตยกรรม/การผังเมือง

84 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัทมน เสลานนท

วารสารวิจัยและสาระสถาปตยกรรม/การผังเมือง

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อวารสาร

85 นางสาวชลธิชา บัวศรี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ

86 ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

87 นางสาวธนานุช รักสัจจา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

88 ดร.ศรัญู พงศประเสริฐสิน

วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

89 นายภูเบศวร หงษหิน

วารสารวิชาการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ

90 ผศ.ดร.กนกอร บุญมี

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 ดร.สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 รศ.ดร.จิราภรณ ขันทอง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

93 ผศ.ดร.คุณาพร โฉมจิตร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี

94 ดร.วีระศักดิ์ แกวทรัพย

วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

95 รศ.ดร.ปนกนก วงศปนเพ็ชร

วารสารวิชาการศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

96 ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1

97 ดร.มาโนช พรหมปญโญ

วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

98 ดร.วศิน พรหมพิทักษกุล

วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

99 น.ส.ศิริรัตน สีขุนทด

วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

100 รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร

101 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

102 นายวุฒิพงศ หวานดี

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

103 ดร.พุทธิ วัฒน ไวยวุฒิธนาภูมิ

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

104 นายวีรเชษฐ มั่งแวน

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

105 น.ส.วราภรณ ยศทวี

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

106 น.ส.ยลดา เงินเมือง

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

107 ผศ.ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

วารสารวิทยาศาสตร มข.

108 ดร.จิรภัทร หยกรัตนศักดิ์

วารสารวิทยาศาสตรลาดกระบัง

109 นายนพพล ริ้วเจริญฤทธิ์กุล

วารสารวิทยาศาสตรลาดกระบัง

110 ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล

วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพและวิจัยทางการแพทย

111 น.ส.ศุภวรรณ ค้ําชู

วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพและวิจัยทางการแพทย

112 รศ.ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล

วารสารวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อวารสาร

113 ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

114 นางสาวจิราภรณ กันทะใจ

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

115 รศ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย

116 นายพิษณุ ปนนะราชา

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย

117 ผศ.ดร.พงศรัชตธวัช วิวังสู

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

118 อาจารยเมทิกา พวงแสง

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

119 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

120 นางสาวรัชนีกร นันทิกาญจนะ

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

121 ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

122 ดร.ชาลินี ปลูกผลงาม

วารสารสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ

123 ดร.อนุสรณ งามประดิษฐ

วารสารสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ

124 รองศาสตราจารย ดร.ศิรภัสสรศ วงศทองดี

วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย

125 ดร.ณัฐภัทร รักวงศวาน

วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงประเทศไทย

126 นายอนุพันธ สุทธิมาร

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

127 นายขจรวงศ ศรีวารีรัตน

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

128 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน

129 พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณ

วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน

130 พระณัฐพงษ ญาณเมธี

วารสารสังคมพัฒนศาสตร

131 พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย ดร.

วารสารสังคมพัฒนศาสตร

132 ผศ.ดร. ประยูร แสงใส

วารสารสังคมศาสตรปญญาพัฒน

133 นางสาวศิโรรัตน ประศรี

วารสารสังคมศาสตรปญญาพัฒน

134 อาจารยดนุชวัฒน สุวรรณศิลป

วารสารสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

135 นางมิ่งขวัญ ภูหงษทอง

วารสารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

136 นางพชรพร ครองยุทธ

วารสารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

137 ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ

วารสารสุขศึกษา

