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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับชาติ 

1. รองศาสตราจารย์ทรงกลด จารุสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ   นันทจันทูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล   บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา   เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ   ทองเฝือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย   ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย   และหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9. รองศาสตราจารย์อาหวัง   ล่านุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุัญญา เดชอดิศัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต   สงสม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. ดร.ปองพชร   ธาราสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14. ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15. ดร.จิราภรณ์   เรืองยิ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16. ดร.ณรงค์ฤทธิ์    ปริสุทธิ์กุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
17. ดร.น้้าทิพย์   ตระกูลเมฆ ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูม ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย   พสุนนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทัมา ฑีฆประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา   กุณฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวทิย์   ถาวรบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บฆูอรี   ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา   นกน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
26. รองศาสตราจารย์พรชัย   ลิขิตธรรมโรจน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า   ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา   พิพัฒน์เพ็ญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช   แก้วจ้านงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
31. ดร.โกมมลมณี   เกตตะพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา   ศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ   ลาวรรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จลุสุชดา   ศิริสม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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36. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี   เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์   คล้ายประยงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
38. ดร.นิพนธ์   บริเวธานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ   เดชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
41. ดร.ทวีสินธุ์   ตั้งเซ๋ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือน   พรหมเมศร์ นักวิชาการอิสระ 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ้าเริญ   แสงดวงแข นักวิชาการอิสระ 
44. ดร.กัลยา   ตันสกุล นักวิชาการอิสระ 
45. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์   ประธาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
46. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ   เทพสงเคราะห ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว   จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิัฒน์   จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์   ลลิตศศิวิมล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฑุารัตน์   คชรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุูล   ชิ้นฟัก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ   ปานเจี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์   ลิ้มโยธิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
54. ดร.ธารพรรษ   สัตยารักษ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
55. ดร.สิริลักษณ์   ทองพูน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
56. ดร.คนึงนิตย์   หนูเช็ก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
57. ดร.สุมณฑา   วงศ์งาม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
58. ดร.อริสรา   บุญรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
59. ดร.ชุติมา   ทัศโร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
60. ดร.เชาวนี   แก้วมโน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย   พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์ณิภัฐ   สุวรรณอ่อน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์   รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับนานาชาติ 

1. Assoc. Prof. Dr. Nik Ramli Nik Abdul Rashid Universiti Teknologi MARA 
2. Prof. Dr. Mohd Sofian Bin Omar Fauzee Universiti Utara Malaysia 
3. Dr. Amrita Kaur Universiti Utara Malaysia 
4. Dr. Sattra Keawphang Thaksin University 
5. Assoc. Prof. Dr. Praman Tepsongkroh Hatyai University 
6. Dr.Chutima Wangbenmad Hatyai University 
 
 


