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1 นายรักษศิลป คําเงิน Asian Journal of Mycology

2 ดร.นลินทิพย วิภาวัฒนกุล Chinese Journal of Social Science and Management

3 นางสาวศิริลักษณ รักชาติ Chinese Journal of Social Science and Management

4 นายทินกฤต นุตวงษ CMU Journal of Law and Social Sciences

5 รองศาสตราจารย ดร.สุพล  ดุรงควัฒนา Creative Business and Sustainability Journal 

6 นางศศรส  วัฒนะพงศกร Creative Business and Sustainability Journal 

7 ผศ.ดร.สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน e-Journal of Education Studies, Burapha University

8 อ.วัฒนพร  จตุรานนท e-Journal of Education Studies, Burapha University

9 นางสาวนัฐชา แกวกระจาง Journal of Applied Animal Science

10 นส. สุนันทา วงศชาลี Journal of Health Research

11 นส.สุรดา สุวรรณปกษ Journal of Health Research

12 น.ส.สุนิตรา ภาคอินทรีย Journal of Medical Bioscience

13 น.ส.สินสุดา เดชสุภา Journal of Medical Bioscience

14 อ.ดร.ศกุนตลา สายใจ Journal of Science and Agricultural Technology

15 เพ็ญ พิสุทธิ์  สีกาแกว Journal of China-ASEAN Studies

16 ผศ. ดร. ณัฐชยา นัจจนาวากุล Mahidol Music Journal

17 นายสรชัช กิจเปรมศักดิ์ Mahidol Music Journal

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขวัญจิรา  เสนา NIDA Journal Language and Communication

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาวิตรี  คทวณิช NIDA Journal Language and Communication

20 ผศ.ดร. ธัชชัย ปุษยะนาวิน Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology

21 ดร. วิชิน สืบปาละ Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology

22 ผศ. ดร.สุคนธทิพย วงศพันธ RMUTT GLOBAL BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE REVIEW

23 นางสาวธนพร มีศิลป RMUTT GLOBAL BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE REVIEW

24 ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ Science Technology and Engineering Journal

25 คุณศาสตรา มาพร Science Technology and Engineering Journal

26 พญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค Singburi hospital journal

27 น.ส.เกวลี แจงสวาง Singburi hospital journal

28 ศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน SNRU Journal of Science and Technology

29 นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน SNRU Journal of Science and Technology

30 ดร.อธิกมาส  มากจุย The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
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31 นางสาวชุติมณฑน อยูเปนสุข The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences

32 ปณณพัฒน จันทรมณี The Online Journal of Thai Association of Orthodontists

33 อุบลวรรณ เอกภาพสากล The Online Journal of Thai Association of Orthodontists

34 ผศ ดร.พิมุกต สมชอบ UBRU International Journal

35 อ.ไมตรี ริมทอง UBRU International Journal

36 นางจิรภฎา ทองขาว คุรุสภาวิทยาจารย

37 นางสาวธัญรัตน สิริเมฆา คุรุสภาวิทยาจารย

38 น.ส.ธนิษฐา แสงแพรว มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร

39 ผศ.ดร.กรีฑา แกวคง รวารสารศึกษาศาสตรสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

40 นางสาววณิชยา สุขอัตตะ รวารสารศึกษาศาสตรสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

41 Asst. Prof. Dr. Damrong Sattayawaksakoon วารสาร Human Behavior, Development and Society

42 Asst. Prof. Dr. Wayne Hamra วารสาร Human Behavior, Development and Society

43 พระครูรัตนสุตาภรณ, ผศ.ดร. วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน

44 ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน

45 ผศ. ดร.เสนห ใจสิทธิ์ วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน วิทยาลัยสงฆลําพูน

46 ผศ. ดร.สามารถ บุญรัตน วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน วิทยาลัยสงฆลําพูน

47 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ  จิตตนอม วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

48 นางสาวปทมา  บุญลอย วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

49 รองศาสตราจารย ดร.ธนากร  ภูเงินขํา วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

50 นางสาววลีรักษ  ศรีศิลปไชย วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

51 นายวิราษ ภูมาศรี วารสาร มมร วิชาการลานนา

52 นางสาวสุริษา วุฒิอิ่น วารสาร มมร วิชาการลานนา

53 ดร. นิพิฐพนธ  สนิทเหลือ วารสาร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ

54 เภสัชกรหญิงบุษบา จินดาวิจักษณ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

55 เภสัชกรสมชัย วงศทางประเสริฐ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

56 รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล วารสารเศรษฐกิจสรางสรรค นวัตกรรมชุมชนทองถิ่น

57 อ.กรรณิกา ปญญาวงค วารสารเศรษฐกิจสรางสรรค นวัตกรรมชุมชนทองถิ่น

58 ผศ.ดร.สนิท สิทธิ วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

59 นายสมชาย อารยพิทยา วารสารแมโจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

60 น.ส.ผกามาศ แตงคูหา วารสารโรคเอดส
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61 น.ส.อารียาภรณ วงศเล็ก วารสารโรคเอดส

62 ศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเกา วารสารโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยขอนแกน

63 น.ส.วิราพร  โพธิ์กลาง วารสารโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยขอนแกน

64 พญ.ปาริชาติ นิยมทอง วารสารโรงพยาบาลแพร

65 นางธนภรณ ขันคํานันตะ วารสารโรงพยาบาลแพร

66 นางนพวรรณ จงสงากลาง วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

67 นางสาววรวรรณ สโมสรสุข วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

68 อุรวิศ ปยะพรมดี วารสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

69 ผศ.ดร.เจริญ ตรีศักดิ์ วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ

70 พจ.อรกช มหาดิลกรัตน วารสารการแพทยแผนจีนในประเทศไทย

71 พจ.วรารัตน กุลธีรพงศธร วารสารการแพทยแผนจีนในประเทศไทย

72 ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปทีปราการ วารสารการแพทยและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

73 นายเอนก มุงออมกลาง วารสารการแพทยและสาธารณสุขเขต 4

74 นายภาสกร อัครเสวี วารสารการแพทยและสาธารณสุขเขต 4

75 รศ.ดร.จีระพันธ  พูลพัฒน วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย

76 ดร.พรชุลี ลังกา วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย

77 อาจารยภูวนารถ  ศรีทอง วารสารการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

78 ดร.ขวัญฤทัย  ครองยุติ วารสารการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

79 ดร.บรรจง ลาวะลี วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด

80 ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด

81 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถิ่น

82 นายพัลลภ พานกุหลาบ วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

83 ผศ.ดร.วรวรรณ ทิพยวารีรมย วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

84 ผศ ดร วิมลรัตน บุญเสถียร วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.

85 คุณณปภา มหาพรหม วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

86 ดร.พงศพิษณุ บุญดา วารสารการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสาธารณสุข

87 รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร วารสารครุศาสตร

88 นางสาวณัฐชา นิ่มทอง วารสารครุศาสตร

89 อ.ดร.อนุภูมิ คํายัง วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

90 อ.อมรมาศ มุกดามวง วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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91  นางจันทนี  ทรัพยแสนดี วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม

92 รศ.ดร.ประยุทธ  ไทยธานี วารสารครุสีมา

93 น.ส.ราตรี  สุวรรณโยธี วารสารครุสีมา

94 รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ วารสารดนตรีบานสมเด็จฯ

95 ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม วารสารดนตรีบานสมเด็จฯ

96 ผศ.รุงฤดี รัตนวิไล วารสารธุรกิจปริทัศน

97 รองศาสตราจารย ดร.รวิภา ธรรมโชติ วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

98 นางสาวสุริษา ธวัชชัยพิบูลย วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

99 พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย

100 พระปลัดสมชาย ปโยโค วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย

101 ดร.จุฑามาศ วงศกันทรากร วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร

102 นายทศพล บัวไรขิง วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร

103 ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ วารสารนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

104 นางสาว วีรญา อังศุธรถาวริน วารสารนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

105 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูภณัช รัตนชัย วารสารนิติศาสตรและสังคมทองถิ่น

106 นางสาวรุงฤทัย เต็มไป วารสารนิติศาสตรและสังคมทองถิ่น

107 นางศิริมา แสงมนุษย วารสารบริหารธุรกิจ นิดา

108 นส.กมลวรรณ สวยสุขวิชา วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

109 รศ.ดร.สุดาพร สาวมวง วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

110 พระครูปลัดสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร

111 ดร.ศุขภิญญา ศรีคําไทย วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร

112 นางสาวกมลรัตน เชื้อเสือนอย วารสารบัณฑิตวิจัย

113 ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษตระกูล วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี

114 ดร.นัฐพร โอภาสานนท วารสารประสาทจิตวิทยาไทย

115 ดร.อุเทน ลาพิงค วารสารปญญา

116 นายบุญนํา สุนามถาวร วารสารปญญา

117 นางกรรณิการ สุวรรณโคต วารสารพยาบาล

118
รองศาสตราจารย พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพยฆัมพร เกษ

โกมล
วารสารพยาบาลตํารวจ

119 พ.ต.ท. ดร. อภิสิทธิ์ ตามสัตย วารสารพยาบาลตํารวจ
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120 พล.ต.หญิง สมพิศ พรหมเดช วารสารพยาบาลทหารบก

121 รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ วารสารพยาบาลศาสตร

122 นายฐิติวัชร พึ่งเงิน วารสารพยาบาลศาสตร

123 นายรัชกฤศ ยุพากิ่ง วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

124 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

125 นางสาวปจฉิมา  ชาติสุวรรณ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร

126 นางสาวเฉลิมวรรณ  ยกเลื่อน วารสารพยาบาลสงขลานครินทร

127 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝง วารสารพัฒนาสังคม

128 นายธัชพงศพัฒน สีหะนาม วารสารพัฒนาสังคม

129 นางไพรินทร  แยมศรวล วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

130 ธนพงศ พันธุทอง วารสารฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป

131 นายปพนพัชร กอบศิริธีรวรา วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา

132 นางสาว สุพรรวสา รักษาราษฎร วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา

133 คุณจิรารัตน ภูสีฤทธิ์ วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

134 ผศ.ดร.กิตติพงษ  วงศทิพย วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

135 นางสาวนิติกาญจ  เซงคะแส วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

136 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลญา  แกวประดิษฐ วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

137 นางสาวซาบีรา ละเหรา วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

138 พระมหาวิศิต ธีรวํโส วารสารมหาจุฬาคชสาร

139 พระปลัดสุระ ญาณธโร วารสารมหาจุฬาคชสาร

140 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอื้อมพร จันทรสองดวง วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

141 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัญรินทร สมพร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

142 รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน วารสารมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

143 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีวินทร ลิ้มศิริ วารสารมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

144 ดร. อดิสรณ ประทุมถิ่น วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

145 นายณรงคศักดิ์ เทพมา วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

146 รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศเจริญ วารสารรัฐศาสตรนิเทศ

147 นายชัยธวัช สีผองใส วารสารรัฐศาสตรนิเทศ

148 นางสาวชุติวรณ แกวไสย วารสารราชานุกูล

149 นางสาวจันทนี มุงเขตกลาง วารสารราชานุกูล
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150 นางสาวบูชิตา อารียาภรณ วารสารวาระการเมืองและสังคม คณะรัฐศาสตร ม.อ.ปตตานี

151 นางสาวซานียะห มะสะอาว วารสารวาระการเมืองและสังคม คณะรัฐศาสตร ม.อ.ปตตานี

152 คุณชนกันต จิตมนัส วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแมโจ

153 นางสาวน้ําเพชร ประกอบศิลป วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแมโจ

154 ดร.สุวิทย ทิพอุเทน วารสารวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร

155 คุณอภิสิทธิ์ โสรินทร วารสารวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร

156 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

157 อาจารยกุลชาติ พันธุวรกุล
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

158 ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา

159 นางสาว วรางคณา ปุณยธร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

160 อาจารย ดร.อัครสิทธิ์  บุญสงแท วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม

161 ดร.ฆนธรส  ไชยสุต วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม

162 คุณปญญา พราหมณแกว วารสารวิจัยสังคม

163 คุณณัฐภัสสร กรอกกลาง วารสารวิจัยสังคม

164 นางศศิวิมล บูรณะเรข วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล

165 นางสาวปญญาวดี ทองแกว วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล

166 อ.ดร. ธีราภรณ  พลายเล็ก วารสารวิชาการ ครุศาสตรสวนสุนันทา

167 น.ส.มณีเนตร  รวมภักดี วารสารวิชาการ ครุศาสตรสวนสุนันทา

168 ดร.ณัฐพงศ วงษดําเนิน วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

169 นางสาวอามีนะห ไชยธารี วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

170 ผศ.ดร.ลัดดาวัลย สําราญ วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

171 ดร.วิไลลักษณ ขาวสอาด วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

172 นายเอกภพ โอตาคาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

173 ดร.กมลทิพย  ปริชาตินนท วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ

174 นางศรอนงค  นามเวช วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ

175 นางสาวแสงเดือน  ธรรมวัตร วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

176 ผูชวยศาสตราจารยอัษฎา วรรณกายนต วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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177 ดร.กฤษฎา  อนอาย
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม

178 นางสาวณัฐณพัชร  กลิ่นใจ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม

179 นางสาวณัทธนพร กลิ่นเกลา วารสารวิชาการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

180 นพ.ศุภเดช  ตันรัตนกุล วารสารวิชาการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

181 นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

182 นางสาวพัชรนันท  ยังวรวิเชียร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

183 นางสาวพรกนก ศรีงาม วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

184 นางพยอม โคเบลลี่ วารสารวิชาการขาว

185 นางสาวพลอยไพลิน  ธนิกกุล วารสารวิชาการขาว

186 อาจารยวลัยลักษณ พันธุรี วารสารวิชาการนอรทเทิรน

187 อาจารยศศิวรรณ สงตาย วารสารวิชาการนอรทเทิรน

188 ทิพยสุดา กองเนียม วารสารวิชาการปองกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก

189 รศ.ดร.สัญชัย สันติเวส วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดลอมอาคาร

190 ดร.พิกุล มีมานะ วารสารวิชาการรัตนบุศย

191 ดร.สนุก สิงหมาตร วารสารวิชาการรัตนบุศย

192 นางสาวเจนจิรา พึ่งพร วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNAL

193 ดร.ปยะ  กรกชจินตนาการ วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1

194 นายจักรี  ศรีแสง วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

195 นางสาวกัญชรส  วังมุข วารสารวิชาการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

196 ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม วารสารวิชาการสุขภาพและสิ่งแวดลอม

197 นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล วารสารวิชาการหอสมุดแหงชาติ

198 นางสาวสมัชญา เดชรุง วารสารวิชาการหอสมุดแหงชาติ

199 น.ส.กมลรัตน บัณฑิตทัศนานนท วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

200 นายชวณัฐ ปญญาสิม วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

201 ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

202 นางสาวศิริธร เกษรสิทธิ์ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

203 ดร.พงษพันธุ  พุทธิวิศิษฐ วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

204 นางสาวสุรียพร  แกวหลอ วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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205 ผูชวยศาสตราจารยประพันธพงษ  ชิณพงษ วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณปริทัศน

206 อาจารยถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณปริทัศน

207 อ.ปทมา บุญชวยเหลือ วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

208 นายรังสรรค วัฒนาชัยวณิช วารสารวิทยาลัยสงฆปตตานี ปริทรรศน

209 นายวงเดช กงศรี วารสารวิทยาศาสตรเกษตรและการจัดการ

210 นางชลณัฐชา ตันทอง วารสารวิทยาศาสตรเกษตรและการจัดการ

211 นางสุณี โสดา วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

212 นางสาวซากีนา รุงโรจน วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

213 คุณพักตรวิไล รุงวิสัย วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

214 นางสาวกัลยาณี เจริญโสภารัตน วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

215 นายชัชชณิณ ธนพัตชวิณ วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

216 ผศ.ดร. พรสิริ วนรัฐิกาล วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

217 อ.ดร. สุกัญญา เพชรศิริเวทย วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

218 นางสาวชนัญชิดา  นอบนอม วารสารวิศวสารลาดกระบัง

219 ผศ.ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย

220 รศ.ดร.ธนรัตน แตวัฒนา วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย

221 รองศาสตราจารย ดร.เข็มทอง สินวงศสุวัฒน วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

222 นางสาวแกวตา สังขชาติ วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

223 ผศ. ดร. พงศพัชรา กวินกุลเศรษฐ วารสารศิลปศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

224 ดร.วิจิตรา โพธิสาร วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุมแมน้ํามูล

225 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรวัส อินทวี วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุมแมน้ํามูล

226 อาจารยวิศกรณ โสภาภิมุข วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

227 อาจารยอชิตพล มีมุย วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

228 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธินัฐดา พิมพพวง วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

229 นางจีรนันท ทรงชาติ วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

230 นายอภิวัฒชัย พุทธจร วารสารศึกษิตาลัย

231 นางอิงอร บุตรศรีผา วารสารศึกษิตาลัย

232 นางสาวประภัสสรา พิศวงปราการ วารสารศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน

233 นายธเนศ นนทศรีราช วารสารศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน

234 ภญ.ดร.อรภรณ สวนชัง วารสารสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
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235 นายกฤตนัย แกวยศ วารสารสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

236 ดร.ภญ. อรภรณ สวนชัง วารสารสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

237 นายกฤตนัย แกวยศ วารสารสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

238 น.ส.มณทิรา ทาวเขื่อน วารสารสถาบันบําราศนราดูร

239 ดร.ปรารถนา  คงสําราญ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

240 นางสาวพิมพปพัชญ  โรจนสังวร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

241 ดร.เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

242 น.ส.สุภารัตน ปราบคะเซ็นทร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

243 รศ.ดร. ธีรนุช หานิรัติสัย วารสารสภาการพยาบาล

244 ผศ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ วารสารสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

245 อ.ดร.อาริยา   สุริยนต วารสารสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

246 รศ.ดร.นพ. ธรรมนาถ เจริญบุญ วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย

247 ปกรณ สิงหสุริยา วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย

248 ดร.ภญ.อรรัตน หวั่งประดิษฐ วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ

249 ดร.ภญ.กมลนัทธ มวงยิ้ม วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ

250 นางสาว ประภากร มั่นคง วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

251 ดร.สัญญา เคณาภูมิ วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

252 นางสาวยุพนรัตน พงษนัยรัตน วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา

253 นางสาวอรจิรา ขันธเงิน วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา

254 ผศ.ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง วารสารสังคมศาสตร นิติรัฐศาสตร

255 นางสาววาสนา เลิศมะเลา วารสารสังคมศาสตร นิติรัฐศาสตร

256 ดร.ชัยพงษ สําเนียง วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

257 นางสาวจิราพร เพ็งลํา วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

258 นายภคิน ไชยชวย วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา

259 นางสาว ศตายุ ผลแกว วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา

260 นายกฤษณชัย  กิมชัย วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

261 นายภูนรินทร สีกุด วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

262 รศ. ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

263 นายภาสวีร อองรัก วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

264 รศ.ดร.รังสรรค โฉมยา วารสารสาระคาม



ลําดับ ชื่อ - สกุล ชื่อวารสาร

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

ผานโปรแกรม Zoom

265 ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา วารสารสาระคาม

266 นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

267 นางมุกดา  งามวงศ วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

268 นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต วารสารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

269 นางสาวทิตยา จันทรสุข วารสารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

270 ศาสตราจารย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสรางสรรค

271 รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ วารสารสุขศึกษา

272 ดร.วรกร วิชัยโย วารสารอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน

273 นายธวัธชัย ยุบลเขต วารสารอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชน

274 พ.ต.ท.เสกสัณ เครือคํา วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร

275 ร.ต.ท.หญิง อโณทัย นิลเกาะ วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร

276 ดร.จารุวรรณ  แดงบุบผา วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

277 นางจรินทร  พรมสุวรรณ วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

278 นางกนกพร สุขยานันท วิทยาสารทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

279 นางสาววิภาวี เจนจิตติกุล วิทยาสารทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

280 รศ.ทพญ.ดร.สุชยา  ดํารงคศรี วิทยาสารทันตแพทยศาสตรมหิดล

281 นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสา วิทยาสารทันตแพทยศาสตรมหิดล

282 นางนนทินี ตั้งเจริญดี วิทยาสารทันตสาธารณสุข

283 นางสาววรมน อัครสุต วิทยาสารทันตสาธารณสุข

284 ศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงค  ไพศาล ศรีนครินทรเวชสาร

285 นางสาวกรรณิการ  ขันธวุฒิ ศรีนครินทรเวชสาร

286 นางสาวสุชาดา เนตรภักดี สรรพสิทธิเวชสาร

287 ศ.ธเนศ วงศยานนาวา ารสารรัฐศาสตรสาร

288 นายชานนท จันทรหอมกุล ารสารรัฐศาสตรสาร
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