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รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
International Journal of Behavioral Science สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 21/12
วารสารพยาบาล
ถนนรางนา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
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52/347 หมูท
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Journal of Applied Animal Science
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วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
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ดารงวิชาการ
เขต พระนคร แขวง พระบรมมหาราชวัง กทม.
ฝ่ ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
วารสารอักษรศาสตร์
พญาไท กทม.ฯ10330
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ิ ยา รพ.พระมงกุฎเกล ้า ถนนราชวิถ ี เขต
เวชสารแพทย์ทหารบก
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
สุขม
ุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
่ เขต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชืน
วารสารสุทธิปริทัศน์
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วารสารภาษาปริทัศน์
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิม
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีสาร
้ 5 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วจิ ัย ถ.
วิสญ
พระบารมี 50 ซ.ศูนย์วจิ ัย ชัน
เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ บางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพ 10320
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานั กงาน
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พฤติกรรมไทย
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 41
วารสารวิจัยราไพพรรณี
หมูท
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แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2
วารสารจิตวิทยาคลินก
ิ
ถ.พรานนก แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน ้อย กทม. 10700
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ลาด ับ

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
วารสารเกษตรพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
่ มสัมพันธ์ แขวงกระทุม
สัตวแพทย์มหานครสาร
140 ถนนเชือ
่ ราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ 10530
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุร ี 20131
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ต.
วารสารกายภาพบาบัด
คลองหนีง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
จังหวัดขอนแก่น 40002
ฝ่ ายสานั กพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจัย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
้ 5) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
(อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รวิโรฒ 114 สุขม
ุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
้ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์
พิพธิ ภัณฑ์ผ ้า ชัน
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาบลสุเทพ
คณะการสือ
่ สารมวลชน
วารสารการสือ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ิ
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
พระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสต
กรุงเทพฯ 10300
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล ้อมม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
วารสารการจัดการสิง่ แวดล ้อม
หารศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จ.นครนายก
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพืน
้ ทีใ่ นเมือง) ตาบลตลาด
มหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยฟาร์อส
ี เทอร์น 120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อส
ี เทอร์น
เชียงใหม่ 501000
สมาคมวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อมแห่งประเทศไทย 122/4 ซอย
เรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
วารสารวิศวกรรมสิง่ แวดล ้อมไทย
กรุงเทพฯ 10400
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่ - สกุล
ชือ

34

ลาด ับ

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
ิ 295 ถ.
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต
ิ กรุงเทพฯ 10300
ราชสีมา เขตดุสต
มนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก 65000
สานั กวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขม
ุ วิท 23 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วารสารศึกษาศาสตร์
ฝ่ ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี อ.เมือง จ.
ปั ตตานี
ปั ตตานี 94000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุร ี
ธัญบุร ี 39 หมูท
่ ี่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลคลองหก
อาเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี 12110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ 140
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
่ มสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ถนนเชือ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารคุณภาพชีวต
ิ กับกฎหมาย
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.
นครปฐม 73170
Rajabhat Journal of Sciences and
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบล
ู สงคราม
Humanities
กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สานั กวิจัย
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย คลอง
จั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
คณะวิทยาศาตร์กากรีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม 4
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์วจิ ัยพหุลก
ั ษณ์สงั คมลุม
่ น้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์
วารสารสังคมลุม
่ น้ าโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
Thoughts
มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
้ 2 (อาคาร วช.1) เลขที่ 196 ถ.
อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ ชัน
วารสารสมาคมนั กวิจัย
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต. คอ
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
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49

ลาด ับ

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึง่ อ.คลอง
พระบรมราชูปถัมภ์
หลวง จ.ปทุมธานี 13180
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์วจิ ัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
วารสารสัตวแพทย์
เขตกาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลอง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาด
กีฬา
บางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี 20131
Journal of Sustainable Energy and
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด ้านพลังงานและสิง่ แวดล ้อม (JGSEE)
Environment
พุทธชินราชเวชสาร
90 ถนนศรีธรรมไตรปิ ฎก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้ องกัน
รัฏฐาภิรักษ์
ประเทศ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ
10400
สานั กวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.
่
อินฟอร์เมชัน
เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย ์ 40002
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
222 ม.2 ต.บ ้านพร ้าว อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง 93110
สานั กวิชาการสาธารณสุข สานั กงานปลัดกระทรวง
วารสารวิชาการสาธารณสุข
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุร ี
11000
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช ้าง อ.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมือง จ.สงขลา 90000
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่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
RMUTT Global Business and Economics
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
Review
ถนนรังสิต นครนายก คลองหก ธัญบุร ี ปทุมธานี
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร
้ 12 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
วารสารวิจัยพลังงาน
สถาบัน 3 ชัน
กรุงเทพฯ
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี
เพชรบุร ี เลขที่ 38 หมู่ 8 ต.นาวุ ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุร ี 76000
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพือ
่ การวิจัยและ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
พัฒนาคนพิการ
ฝ่ ายสานั กพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจัย
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
้ 5) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
(อาคารสานักงานอธิการบดี ชัน
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รวิโรฒ 114 สุขม
ุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ั จ.มหาสารคาม 44150
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชย
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม ้ คณะวนศาสตร์
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ศูนย์เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรมและการบริการทางวิชาการ
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว ้า เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมบุรฉั ตรา
วารสารภาษา
ถนนพญาไท กรุงเทพ 10330
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ ้งวัฒนะ ต.
วารสารปั ญญาภิวฒ
ั น์
บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
1 หมูท
่ ี่ 2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วารสารครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
10520
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท วังใหม่
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ึ ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานั กงาน
ศูนย์พท
ุ ธศาสน์ศก
ึ ษา จุฬาลงกรณ์
วารสารพุทธศาสน์ศก
ึ ษา อาคารบรมราชกุมารี ชัน
้ 13 แขวง
วารสารพุทธศาสน์ศก
มหาวิทยาลัย
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์
ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา อ. เมือง จ.ชลบุร ี ๒๐๑๓๑
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
่ หลักสี่ กรุงเทพฯ10210
วารสารนิเทศศาสตร์ธรุ กิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชืน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล ้า จันทบุร ี 36 ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุร ี 22000
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เลขที่ 114 สุขม
ุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท
Engineering Journal
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
10400
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ศรีนครินทร์เวชสาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 400002
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
รามาธิบดีพยาบาลสาร
10400
ั
วารสารมนุษยศาสตร์สงคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขม
ุ วิท
วารสารบริหารการศึกษา มศว
23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
171/1 โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
กทม10220
ภาควิชาภาษาไทย ห ้อง 50326 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
วารสารรูสมิแล
ปั ตตานี 181 หมู่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอ
เมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินก
ิ
โรงพยาบาลพระปกเกล ้า ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่
โรงพยาบาลพระปกเกล ้า
อาเภอเมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดน
ู ังต์
โลหิต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์ เอเชีย
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
์ เอเชีย เลขที่ 200 ถ.รังสิต-นครนายก
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต.รังสิต อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12110
lovetatam@hotmail.com

pimonpanrpr@eau.ac.th

pimol_c@yahoo.com

pkongsap@gmail.com

pichate2000@yahoo.com

kimbepichan@hotmail.com

pkeson@hotmail.com

pkhemakhunasai@hotmail.co
m

malathum@yahoo.com

csompo@kku.ac.th

spongd@kku.ac.th

piraporn_soo@utcc.ac.th

editor@engj.org

piyaluk@gmail.com

ohpiya@gmail.com

pacharee.ons @dpu.ac.th
pinnarate@gmail.com

kdj@kku.ac.th
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่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
Nakhara : Journal of Environmental Design
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
and Planning
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40002
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขม
ุ วิท 23 วัฒนา
กรุงเทพ 10110
วารสารโรงพยาบาลชลบุร ี
โรงพยาบาลชลบุร ี อ.เมือง จ.ชลบุร ี 20,000
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ภ.ทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปทุมวัน
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
กรุงเทพฯ 10330
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
แขวงบางหว ้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
สานั กงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา สานั กกฎหมาย กลุม
่ งาน
จุลนิต ิ
พัฒนากฎหมาย
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
Journal of Architectural/Planning Research
ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.
and Studies
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
กองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา (C) มหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุม
่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40002
น้ าโขง
วารสารวิจัยรามคาแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ต.ในเมือง อ.เมือง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จ.ขอนแก่น 40002
Thailand Statistician
Thai Statistical Association
Educational Journal of Thailand
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึง่
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรับ จ.
มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา
ปั ตตานี 94160
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.
วารสารนเรศวรพะเยา
เมือง จ.พะเยา 56000
maitree.suttajit@gmail.com

zakicheha@gmail.com

tasmetha@gmail.com

myamkasikorn@yahoo.com

maniemai@kku.ac.th

maneemynah@yahoo.com

mchit@kku.ac.th

pumisak_intanon@hotmail.co
m

apawinee@hotmail.com

aey_nittaya@hotmail.com

Angled18su@gmail.com

jdat.editor@gmail.com

w.paisarn@gmail.com
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pairustvong@hotmail.com

sukonp@kku.ac.th

povatong@gmail.com
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์

Chiang Mai Journal of Science

วารสารเภสัชศาสตร์อส
ี าน
Journal of Physiological and Biomedical
Sciences

รัชนี สรรเสริญ

ั
ฤทัยชนนี สิทธิชย

เลหล ้า ตรีเอกานุกล
ู
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

wara_erawan@hotmail.com

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ระเบียบ สุภวิร ี

122

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถ.พรานนก บางกอกน ้อย กทม.10700
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.
เมือง จ.สกลนคร 47000

wwarangk@yahoo.com

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รสริน พิมลบรรยงก์
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wasinl@hotmail.com

Lela_treeaeka@yahoo.com
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120

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
่ งปากและแม็กซิลโลเฟ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม. 18
วารสารศัลยศาสตร์ชอ
เชียล
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน ้อย
วารสารพยาบาลศาสตร์
กรุงเทพฯ 10700
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
่ ยกกล ้วยน้ าไท
119 ถนนพระราม 4 ใกล ้สีแ
BU Academic Review
คลองเตย กทม. 10110
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตาบลใน
วารสารราชพฤกษ์
เมือง ถนนสุรนารายณ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000
ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ต.พระ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฐมเจดีย ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์:
034-255096-7 ต่อ 23326 โทรสาร: 034-255794
สานั กวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลววง 333
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
หม่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง เชียงราย 57100
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
สานั กวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ้ฏเชียงราย 80
วารสารสังคมศาสตร์วช
ิ าการ
ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
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่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบาง
บูรพา
แสน ต.แสนสุข อ เมือง จ.ชลบุร ี 20131
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี 79 ถนนบางนา-ตราด
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุร ี
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี 20000
420/6 ถนนราชวิถ ี เขตทุง่ พญาไท แขวงราชเทวี กรุงเทพฯ
วารสารอายุรศาสตร์เขตร ้อนและปาราสิตวิทยา
10400
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart Journal (Natural Science)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.
รพ.ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์
วารสารจักษุ ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ
10900
เอกชนแห่งประเทศไทย
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
วารสารวิจัยสังคม
กรุงเทพ 10330
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สานั กวิชาการ 9/9 หมู่ 9
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุร ี 11120
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สักทอง : วารสารการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร 62000
International J. the Computer, the Internet and
International Journal of the Computer, The
Management วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถ.จรัญสนิทวงศ์
Internet and Management
แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล ้อม คณะสาธารณสุข
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถ ี เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
49 ถนนระแงะมรรคา ตาบลบางนาค อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000
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่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาพร โอภาสานนท์
วารสารบริหารธุรกิจ
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.
สมจิต แดนสีแก ้ว
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เมือง จ.ขอนแก่น 40002
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ม.6 ถ.แจ ้งวัฒนะ
สมถวิล วัลลิสต
ุ
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กทม. 10220
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่
สมภพ รอดอัมพร
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว
63 ม. 7 ถนนรังสิต-นครนายก อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 26120
สรรค์นันธ์ ตันติอโุ ฆษกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้ 124/1 ต.ทีว่ งั อ.ทุง่ สง จ.
วารสารเทคโนโลยีภาคใต ้
อัครวงศ์
นครศรีธรรมราช 80110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี 126 ม.6 บางมด
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห ้วย
สัญชัย จตุรสิทธา
วารสารเกษตร
แก ้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
้ 3 ห ้อง 312 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
ตึกอานวยการชัน
สัญญา สุขพณิชนันท์
สารศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน ้อย กทม. 10700
สานั กวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่
สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
วารสารสภาการพยาบาล
1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
317/6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถ.ราชวิถ ี แขวงทุง่ พญา
สายสมร เฉลยกิตติ
วารสารพยาบาลทหารบก
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วารสารสมาคมสารวจข ้อมูลระยะไกลและ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมส
ิ ารสนเทศ
สิรพ
ิ ร กมลธรรม
สารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์แห่งประเทศไทย
(สทอภ., GISTDA)
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114
สิรม
ิ า ภิญโญอนั นตพงษ์
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขม
ุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
สานั กงานวารสารเทคโนโลยีสรุ นารี สถาบันวิจัยและพัฒนา
Suranaree Journal of Science and
สุขสันติ์ หอพิบล
ู สุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย
Technology
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สุณี สาธิตานันต์
วารสารช่อพะยอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุพรรณ ฟู่ เจริญ
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและ
สุพรรณี ไชยอาพร
วารสารพัฒนาสังคม
สิง่ แวดล ้อม 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สุพรรณี ศรีปัญญากร
เลย
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รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.
ิ
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ
้ การุณย์ 131/5 ถ.ขาว วชิร ดุสต
วารสารเกือ
้ การุณย์
กทม 10300
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18
ธรรมศาสตร์เวชสาร
ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์และฺัโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย มข.
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกริก 3 ถนนรามอินทรา กม.1 อนุสาวรีย-์ หลักสี่
วารสารร่มพฤกษ์
กรุงเทพ 10220
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114
รวิโรฒ
สุขม
ุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วารสารนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เลขที่ 6 ถนน ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย ์
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์:
034-255096-7 โทรสาร: 034-255794
้ 4 เลขที่ 2 อ.เฉลิมพระบารมี ๕๐
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่ง จดหมายเหตุทางแพทย์ ชัน
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ซ.ศูนย์วจิ ัย ถ.เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ กทม. 10310
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ฝ่ ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Thai Journal of Genetics
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจ ี เขตธนบุร ี
วารสารก ้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
กรุงเทพฯ 10600
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ
่ การพัฒนา
114 ถ.สุขม
ุ วิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110
บัณฑิตวิทยาลัย ม. ขอนแก่น และ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ขอนแก่น
้
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชัน
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
7 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุร ี 11000
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jmedassocthai@yahoo.com

sakon.su@live.com

harirak31@yahoo.com

hmarpra@gmail.com

fsocstn@ku.ac.th

suwimonv@yahoo.com

tsuwit@kku.ac.th

i_sugar@hotmail.com

spothong10@gmail.com

rdispm@ku.ac.th
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อารียว์ รรณ อ่วมตานี

อารีวรรณ กลัน
่ กลิน
่

อิสระชัย งามหรู

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

เอกชัย โควาวิสารัช
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่ - สกุล
ชือ

186

ลาด ับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

areewan@mail.nurs.cmu.ac.th

areeday@yahoo.com

อีเมล์

วิศวสารลาดกระบัง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ
ngamroo@gmail.com
10520
สานั กพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วารสาร มฉก.วิชาการ
18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 อาเภอบางพลี จังหวัด
uraipan@hcu.ac.th
สมุทรปราการ 10540
ราชวิทยาลัยสูตน
ิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคาร
้ 8 ซอยศูนย์วจิ ัย ถ.เพชรบุรต
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชัน
ี ด
ั ใหม่ kekachai1@gmail.com
แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

พยาบาลสาร

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (บรรณาธิการหล ัก)
รายชือ
่ วารสาร
ชือ
ทีอ
่ ยู่
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรม
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
้ 12 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน
ราชชนนีศรีศตพรรษ ชัน
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ 10330
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่ - สกุล
ชือ
กนกวรรณ แสนสุข
กมลทิพย์ สุวรรณทวี
กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์
กานต์รวี ชมเชย
กุลธิดา ผิวอ ้วน
ขวัญนคร สอนหมัน
่
จรัมพร โห ้ลายอง
จรินทร เสโตบล
จันทนี ทรัพย์แสนดี

จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

จินตนา ถ้าแก ้ว
จิรนาถ บุญคง
เจนจิต เอีย
่ มจตุรภัทร
เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
ชญานิศ ลือวานิช
ชนกันต์ จิตมนั ส
ชลลดา มงคลวนิช
ชาญณรงค์ มณีรัตน์
ชุมแพร บุญยืน
ไชยยศ ไพวิทยศิรธ
ิ รรม
ฐานา ธรรมคุณ
ณั ฐธิดา คงเจริญกุล
ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ิ จรูญพงษ์ ศก
ั ดิ์
ดุสต
เดชดนั ย จุ ้ยชุม
ทองคา วงษ์พระจันทร์
ทัตทริยา เรือนคา
ทัศนี ประสบกิตติคณ
ุ
ทิพย์สด
ุ า ปุกมณี
นที แก ้วคาอ ้าย
นริสา เก่งตรง บดีรัฐ
นั ทธีวรรณ บุบผาลา
นิตยา ต ้นสาย
บัณฑิตา อินสมบัต ิ
บาเพ็ญจิต แสงชาติ
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่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (กองบรรณาธิการ)
รายชือ
ทีอ
่ ยู่
วารสารเกือ
้ การุณย์
วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร
Journal of Population and Social Studies
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
Journal of Population and Social Studies
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
วารสารบริหารการศึกษา มศว , วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
กระแสวัฒนธรรม
วารสารสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วารสารช่อพะยอม
Veridian E-Journal, Silpakorn University
พุทธชินราชเวชสาร
วารสารสังคมลุม
่ น้ าโขง
วิศวกรรมสาร มก.
ศิลปกรรมสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วารสารเภสัชศาสตร์อส
ี าน
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
วารสารพยาบาลศาสตร์
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารเทคนิคการแพทย์
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินก
ิ โรงพยาบาลพระปกเกล ้า
วารสารวิจัยราไพพรรณี
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
jinkaew@hotmail.com
jboonkong@gmail.com
jit.journal@gmail.com
j_rmutp@rmutp.ac.th
chayanit591@hotmail.com
chanagun1@hotmail.com
cultural.su@gmail.com
taokrub@hotmail.com
chumpare.b@gmail.com
csudarat@su.ac.th
Thana28@hotmail.com
plurality@kku.ac.th
fengprv@ku.ac.th
nung-arttu@hotmail.com
pnu_jr@hotmail.com
artvon@kku.ac.th
sjarintorns@hotmail.com
tassanee.pra@mahidol.ac.th
thipsuda@mju.ac.th
natee_k@payap.ac.th
kengtrong@yahoo.com
ppkjournal@hotmail.com
anna_24t@hotmail.com
wilai_m9@hotmail.com
bamphenc@kku.ac.th

kainoi_swu@hotmail.com

อีเมลล์
spothong10@gmail.com
skamolth@medicine.psu.ac.th
charamporn.hol@mahidol.ac.th
kunpomzaa@hotmail.com
jit.journal@gmail.com
freedomfly3@hotmail.com
charamporn.hol@mahidol.ac.th
sjarintorns@hotmail.com
ksjantan@kmitl.ac.th
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123

124

พรชัย วงศ์วาสนา

พรทิพย์ เกยุรานนท์
พัชรี วราศรัย
พิพัฒน์ คงทรัพย์
พิมพ์มณี รัตนวิชา
พูนศิร ิ ทิพย์เนตร
ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน
ภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักดิ์
ภัทริกา วงศ์อนันตนนท์
มนตรี ศิรป
ิ รัชญานั นท์
มนฤทัย เหล่ามีสข
ุ
มานพ เรีย
่ วเดชะ
มานะ เงินศรีสข
ุ
มาลี กาบมาลา
เมสิรณ
ิ ขวัญใจ
ยงยุทธ ข ้ามสี่
ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
รัชฎา เสนอคา
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
วชิระ รอตรวย
วณิชากร แก ้วกัน
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68
69
70

่ - สกุล
ชือ
บุญเลิศ วงค์โพธิ์
เบญจมาศ รัตนพงศ์
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
ปณต ถาวรังกูร
ประกิจ อาษา
ปราณี สวัสดิสรรพ์
ปรานี วิชานศวกุล
ปราโมทย์ คูวจิ ต
ิ รจารุ
ปริญญา คล ้ายเจริญ
ปิ ยนาถ ประจงพิมพ์
ปิ ยะธิดา ปั ญญา
เปรมวิทย์ วิวฒ
ั นเศรษฐ์
พนารัตน์ ลิม
้

49

ลาด ับ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (กองบรรณาธิการ)
รายชือ
ทีอ
่ ยู่
วารสารสิง่ แวดล ้อมศึกษา-สสศท
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Songklanakarin Journal of Science and Technology
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
BU Academic Review , วารสารนั กบริหาร
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
Silpakorn University Science and Technology Journal
วารสารสุทธิปริทัศน์
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารนเรศวรพะเยา
วารสารนิเทศศาสตร์ธรุ กิจบัณฑิตย์
วารสารวิจัยรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วารสารวิจัยรามคาแหง
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
วิศวกรรมสาร มก.
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินก
ิ โรงพยาบาลพระปกเกล ้า
จุฬาลงกรณ์ธรุ กิจปริทัศน์
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วารสารพยาบาลทหารบก
วารสารวิชาการพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินก
ิ โรงพยาบาลพระปกเกล ้า
วารสารวิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
วารสารสารสนเทศศาสตร์
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
วารสารทันตาภิบาล
วารสารการบริการและการท่องเทีย
่ วไทย
วารสารสานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ญีป
่ นศึ
ุ่ กษา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อส
ี เทอร์น
hskpor@yahoo.com
fengprv@ku.ac.th
ppkjournal@hotmail.com
pimmanee@cbs.chula.ac.th
thipnate@gmail.com
fariddoloh@gmail.com
ptp_2526@hotmail.com
iworapin@gmail.com
mts@kmutnb.ac.th
ppkjournal@hotmail.com
manop.r@chula.ac.th
jantana_mam@hotmail.com
malee_ka@kku.ac.th
wi_ex@hotmail.com
yongyut@mju.ac.th
yolludee@hotmail.com
tourismtaat.info@gmail.com
taokrub@hotmail.com
ratdaklung@hotmail.com
xwachirax@gmail.com
wanichakorn@feu.ac.th

pong_secretary@hotmail.com

อีเมลล์
ee-vru@hotmail.com
psu.sh.journal@hotmail.com
nursing2551@gmail.com
sjst@psu.ac.th
gu_kit@hotmail.com
pranee.s@bu.ac.th
pranee_aon1@hotmail.com
kpramote@su.ac.th
parinya.kla@dpu.ac.th
Piynart.P@chula.ac.th
dr.piyatida@gmail.com
j.nu.phayao@gmail.com
panarat.lim@dpu.ac.th
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่ - สกุล
ชือ
วทัญญู ใจบริสท
ุ ธิ์
วรพิน ชมภู่
วรรณวิมล คล ้ายประดิษฐ์
วรางคณา ผลประเสริฐ
วราพร ขจรศรี
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
วัชรี ศรีคา
วิลย
ั ลักษณ์ ถ้าทองพัฒนา
วิลาสินี ชัยสิทธิ์
ศิราณี กรมโพธิ์
ศิรน
ิ ั นท์ แสงสิงห์
สมคิด สุขเอิบ
สมชาย ชวนอุดม
สมพิศ ป. สัตยารักษ์
สมศักดิ์ พันธุวฒ
ั นา
สัง่ สม ประภายสาธก
สาทิพย์ ธรรมชีววี งศ์
สาธิต คูระทอง
สิรวิ รรณ อยูผ
่ อ
่ ง
สุปราณี เสงีย
่ มงาม
สุปรีดา มัน
่ คง
สุพัตรา ฟั กอ่อน
ั สุธรี วัฒนานนท์
สุมนต์ชย
สุมาลี ทองดี
สุรางค์ พุง่ โตมร
สุวน
ิ ั ย เกิดทับทิม
อดิศา แซ่เตียว
อมร แสงมณี
อมรรัตน์ แสงแก ้ว
อรธิดา ประสาร
อรุณ บัวจีน
อัจฉริยา คงสม
อาทิตย์ วงษ์ พระจันทร์
อาพร สุนทรวัฒน์
อิสริยาภรณ์ ดารงรักษ์
อุดมลักษณ์ บารุงญาติ

่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (กองบรรณาธิการ)
รายชือ
ทีอ
่ ยู่
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
วารสารพยาบาลทหารบก
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
วารสารการวิจัยเพือ
่ พัฒนาชุมชน
Thailand Statistician
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วารสารจิตวิทยาคลินก
ิ
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