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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความระดับชาติ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธพิล อาจอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิรยา สิทธิสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เจษฎา นกน้อย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สัญชัย  ลั้งแท้กุล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนิวัช แก้วจ านงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
11. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
12. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์  จันทร์ดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  ตระกูลฮุ้น มหาวิทยาลัยรังสิต 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัตน์ นวลชว่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
27. รองศาสตราจารย์อภิรดา  สุทธิสานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหาวรากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
30. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

37. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

38. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เครือทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

39. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี  ฤกษ์ข า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เปาะทอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

43. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

44. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

45. อาจารย์ ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

46. รองศาสตราจารย์ ดร.พนาลี  ชีวกิดาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  

47. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  คณานุรักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
50. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
51. รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
52. รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
53. รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
54. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติรา จรจิตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
55. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจา  ชูช่วย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
62. อาจารย์ ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
63. อาจารย์ ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
64. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
65. อาจารย์ ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
66. อาจารย์ ดร.พัชรี เชบ-บึนเนอร์. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
67. อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
68. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
70. รองศาสตราจารย์ ดร.วลยัลักษณ์ อัตธีรวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
71. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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