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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับชาติ 
 

1. ดร.วิลาสิน ี วงศ์แก้ว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์  เนียมทรัพย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล  ภูตะโชติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8. ดร.วรัท  วินิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพรรณ  กลั่นกลิ่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  เครือสุคนธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  ถาวรประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  อุดม  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวฒัน์  ขัตติยะมาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
18. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจ านงค์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารงศักดิ์  แก้วเพ็ง  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
23. ดร.ชวนพิศ  ชุมคง  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์  บุญเหมาะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล  ลีลาเกียรติสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อ่ังสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์  พานแก้ว  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร  จิรขจรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต  ลิมป์พาณิชย์กุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร  เสถียร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร  บุญยิ่ง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์  โชคบันดาลชัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บารนี  บุญทรง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  เหลี่ยมปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ ารงสินถาวร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช  มหาวิทยาลัยบูรพา 
39. ดร.ศักดินา  บุญเปี่ยม  มหาวิทยาลัยบูรพา 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พลีรักษ์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา  พฤทธิกุล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด  หนูอิ่ม  มหาวิทยาลัยบูรพา 
43. ดร.วัลภา  วงศ์จันทร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลกัข์  ปัญวัฒนลิขิต  มหาวิทยาลัยพายัพ 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี  อาพัทธนานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
46. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  บุญภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
48. ดร.กนกกร  ศิริสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
49. ดร.วรรณวิชณีย ์ ทองอินทราช   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
50. ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
52. ดร.ธนาย ุ ภู่วิทยาธร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
53. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติพัชร์  ภรณวลัย  มหาวิทยาลัยลาดกระบัง 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
55. ดร.สุภาภรณ ์ ใจรังษี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
56. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
57. ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
59. ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
60. ดร.เมธาวี  ว่องกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
61. ดร.ปิยะนุช  ปรีชานนท์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
62. ดร.เรชา  ชูสุวรรณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
63. ผศ.ดร.วลักษณ์กมล  จ่างกมล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
64. ผศ.ดร.นิเวศน์  อรุณเบิกฟ้า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สากีเราะ  แยนา เบ็ญฮารูน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
 

66. ดร.ธีระยุทธ  รัชชะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
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67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

68. ดร.ธีร  หฤทัยธนาสันต์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  กูใหญ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

71. ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

72. ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

73. ดร.มูอัสซัล  บิลแสละ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  ทองเฝือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริ์ขวญั  ถิรสัตยาพิทักษ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  วงศ์นิรามัยกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณวุัฒน์  ภักดีอักษร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

79. ดร.เกษราภรณ์  สุตตาพงค์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

80. ดร.วิชชุตา  มาชู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

81. ดร.นนทิภัค  เพียรโรจน์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 

82. ดร.อุทิศ  สังขรัตน์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล  สุนันทเกษม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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85. ดร.สุมนา  ลาภาโรจน์กิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

86. ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิน ี ฤกษ์ข า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

88. รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
92. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
93. ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
95. ดร.ยรรยง  คชรัตน์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
96. ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
97. รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
98. ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
99. ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
102. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ประธาน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
103. ดร.นิวัตน ์ สวัสดิ์แก้ว  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
105. ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
106. ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
107. ดร.กนกวรรณ  วัตกินส์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
108. ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
109. ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
110. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  จันทร์กิ่งทอง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิบทความวิจัยระดับนานาชาติ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2. Dr.Jamil Jusoh APPM,MIS  Universiti Sains Malaysia (USM) 
3. Associate Professor Dr. Nik Ramli Bin Nik Abdul Rashid    Universiti Teknologi MARA (UiTM), 

Malaysia 
4. DR. BAHTIAR MOHAMAD  Universiti Utara, Malaysia 
5. DR.Amrita Kaur Universiti Utara, Malaysia 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ดร.อรกัญญา เยาหะรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
8. Assistant Professor.Boonyarit Omanee  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. ดร.บรรพจน์ โนแบ้ว  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
11. ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา วีระกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตภูเก็ต 
13. ดร.ไกรสร ปุ่นย่อง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
14. ดร.กนกวรรณ วัตกินส์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
15. ดร.พัชรี เชบ-บึนเนอร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 


