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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับชาติ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาต ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นิรุตติกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
8. ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9. ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
10. ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11. ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
12. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี   ฤกษ์ข า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
25. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
26. ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
27. ดร.เมธี ดิสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
31. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  ดินลานสกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลนิจ์ จีนนุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ 
35. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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36. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
37. รองศาสตราจารย์ภาณุ  ธรรมสุวรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
38. ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
39. ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
43. ดร.ปรีดา เบ็ญคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือน พรหมเมศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
47. รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
48. รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณารีญา  วีระกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
53. รองศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส มหาวิทยาลัยนเรศวร 
54. ดร.ไสว ศิริทองถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ริมเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารด ีอนันต์นาวี มหาวิทยาลัยบูรพา 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด หนูอิ่ม มหาวิทยาลัยบูรพา 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
59. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
60. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
61. รองศาสตราจารย์ ดร.อ าพร ไตรภัทร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
62. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
63. รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
64. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
65. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
66. ดร.สิทธิชัย พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
67. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
68. รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
69. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
70. รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
71. รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
72. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
73. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ประธาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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74. รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
75. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
83. ดร.นิวัตน ์สวัสดิ์แก้ว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
84. ดร.กัลยา ตันสกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
85. ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
86. ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
87. ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
88. ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
89. ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
90. ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
91. ดร.พัชรี เชบ-บึนเนอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
92. ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปํญจา ชูชว่ย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย  พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับนานาชาติ 

1. Dr.Amrita Kaur Universiti Utara Malaysia 
2. Prof. Dr. Engku Muhammad Nazri Bin Engku Abu Bakar  Universiti Utara Malaysia 
3. Ass.Prof. Dr. Nik Ramli Nik Abdul Rashid Universiti Teknologi MARA 
4. Dr.Taufiqulloh ADRI (Association of Indonesian  

Experts and Lecturers) 
5. Dr. Patcharee Scheb-Buenner   Hatyai University 
 


