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chattip@feu.ac.th

apjaieditor@gmail.com

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ.วังหลัง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700

Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

36 ฉวีวรรณ บุนนาค
มหาวิทยาลัฎยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

chch_ch@hotmail.com

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก อ เมือง จ.ปทุมธานี

jutharat.u@gmail.com

อีเมล์

นิเทศศาสตร์ปริทัศน์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่

35 ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค

ชือ่ วารสาร

วารสารสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

34 จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย

ลําดับ
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179

180
duang@mju.ac.th
d_wattradul@yahool.com
duangjailor@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ 50290
ภาควิชาารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 ถนน
พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Maejo International Journal of Science and
Technology

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก

HRi : Journal of Human Resource intelligence

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

55 ดนุชา สลีวงศ์

56 ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์

57 ด้วง พุธศุกร์

58 ดวงกมล วัตราดุลย์

59 ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

60 ดวงเนตร ธรรมกุล

61 ดิเรก ควรสมาคม

62 ตรีเนตร สาระพงษ์

63 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

chayanit591@hotmail.com

nuchcha_s@hotmail.com

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

67 ธงชัย นิลคํา

68 ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

jomprasert@hotmail.com

วารสารพยาบาลตํารวจ

66 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตําบลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000

tatporn@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

65 ทัตพร คุณประดิษฐ์

printer_pote@hotmail.com

tuantongj@gmail.com

สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

64 ทวนทอง จุฑาเกตุ

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

tanong@dome.eng.cmu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

kesthip@gmail.com

treeneat@aol.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

dk_pyu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อเมือง เชียงใหม่ 50000

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 47/99 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
doungnetre@yahoo.com
จ.นนทบุรี 11000

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

natsdu@hotmail.com

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ 145/9 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

narong.ard@mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

54 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

narong.yo@spu.ac.th

อีเมล์

วารสารภาษาและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ที่อยู่

53 ณรงค์ อาจสมิติ

ชือ่ วารสาร

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

52 ณรงค์ อยู่ถนอม

ลําดับ
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อีเมล์

nopthu@kku.ac.th
thammasatReview@gmail.com

nayder@kku.ac.th
numfon_sitachitta16@hotmail.com

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ 1 ม. 20 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180

เวชชสารสัตวแพทย์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

สงขลานครินทร์เวชสาร

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Thammasat Review

วารสารพฤติกรรมศาสตร์

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์

พุทธชินราชเวชสาร

รัฏฐาภิรักษ์

อินฟอร์เมชั่น

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

73 ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์

74 ธีระศักดิ์ ดํารงรุ่งเรือง

75 นครชัย เผือ่ นปฐม

76 นนทลี วีรชัย

77 นพดล ตั้งสกุล

78 นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

79 นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ

80 นวลศรี ชํานาญกิจ

81 นันทิยา ตัณฑชุณห์

82 นาฏยา สังข์นิ่ม

83 นายิกา เดิดขุนทด

84 น้ําฝน ศีตะจิตต์

thaidentalnet@gmail.com

ksarinth@medicine.psu.ac.th

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง
ขอนแก่น 40002
หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

graduate.nsru@hotmail.com
tnanthiya@gmail.com
nart97@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๖๔ ถนนวิภาวดี เขตดิน
แดง กทม. ๑๐๔๐๐

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
narisarap24@gmail.com
กรุงเทพฯ 10110

nontalee.v@anamai.mail.go.th

TJVMeditor2014@gmail.com

คณะสัตวแฎพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

thana@tu.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72 ธีระชัย ธนานันต์

fvettrr@ku.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

วารสารสัตวแพทย์

71 ธีระ รักความสุข

e.jrdhs@gmail.com

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
tongin2000@gmail.com
เกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ที่อยู่

70 ธีรพัฒน์ สุทธิประภา

ชือ่ วารสาร

ศิลปศาสตร์ปริทัศน์

ชื่อ - สกุล

69 ธีรโชติ เกิดแก้ว
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การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

181

182

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นเรศวร

87 นิรัช สุดสังข์

niponswu@gmail.com
markarlington@hotmail.com

รมยสาร

Journal of Urban Culture Research

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23
และเทคโนโลยี)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วารสารโลหะ วัสดุ และแร่

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

92 บุณย์เสนอ ตรีวเิ ศษ

93 บุษกร บิณฑสันต์

94 ปกรณ์ เมฆแสงสวย

95 ปกรณ์ สิงห์สุริยา

96 ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

97 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ

98 ประณัฐ โพธิยะราช

99 ประทีป ด้วงแค

100 ประภาส พาวินันท์

kanokrat.kot@mahidol.ac.th

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8
prateep.du@ku.ac.th
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บาง
pawinun@yahoo.com
กะปิ กรุงเทพฯ 10240

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ
10900

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 pranut.p@chula.ac.th

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

pakornm@g.swu.ac.th

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุม
jucr.chula@yahoo.com
วัน กทม. 10330

triwiset-0169@hotmail.com

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
boonhong@tu.ac.th
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Thammasat International Journal of Science and
Technology

91 บุญหงษ์ จงคิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

natepanna@yahoo.com

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคดนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิตนครนายก คลองหก ธัญบุรี
ปทุมธานี

RMUTT Global Business and Economics Review

90 เนตร์พัณณา ยาวิราช

wailerdsak@hotmail.com

คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารญี่ปุ่นศึกษา

89 เนตรนภา ยาบุชติ ะ

jongkonwan@yahoo.com

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

88 นิรันดร์ จุลทรัพย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

drnirat@hotmail.com

niponk@nu.ac.th

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

International Journal of Renewable Energy

อีเมล์

86 นิพนธ์ เกตุจ้อย

ที่อยู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ถ. ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
nitsrisangduern@gmail.com
80110

ชือ่ วารสาร

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

ชื่อ - สกุล

85 นิตย์ศรี แสงเดือน

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

วารสารห้องสมุด

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ศิลปกรรมสาร

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

เอเชียปริทัศน์

ศรีนครินทร์เวชสาร

ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

107 ปรีดี พิศภูมิวิถี

108 ปรียานาถ วงศ์จันทร์

109 ปรียาพร ฤกษ์พินัย

110 ปาจรีย์ อ่อนสอาด

111 ปานใจ ธารทัศนวงศ์

112 ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

113 ปิยวดี มากพา

114 เปรมใจ วังศิรไิ พศาล

115 พจน์ ศรีบุญลือ

116 พณณา ตั้งวรรณวิทย์

preeyaporn.r@chula.ac.th

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จักษุเวชสาร

117 พรชัย วงศ์วาสนา

118 พรชัย สิมะโรจน์

183

ps_smr111@hotmail.com

chaimynah@yahoo.com

research_pcru@hotmail.com

Premjai.V@chula.ac.th

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร
ประชาธิปก - รําไพพรรณี ชั้น 3 พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.
เพชรบูรณ์ 67000

ohpiya@gmail.com

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 144 สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

csompo@kku.ac.th

a_assanee@yahoo.com

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล้ยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

panjai@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 2 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 22 ถนนบรม
ราชชนนี เขตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลัก
pacharee.ons @dpu.ac.th
สี่ กทม.10210

preeyanat.v@cmu.ac.th

pdphis_p@yahoo.com

110 ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

106 ปรีชา ประเทพา

buacanada@gmail.com

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 แขวงวังใหม่
cubs@chula.ac.th
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

105 ปรีชา ช้างขวัญยืน

praneemod@gmail.com

ศูนย์ส่งเสิรมการพัฒนานวัตกรรม ตํารา และเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

104 ปราณภา โหมดหิรัญ

prasert.kenpankho@gmail.com

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

103 ประเสริฐ เคนพันค้อ

siranee_n@hotmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วารสารราชพฤกษ์

iammeen@yahoo.com

อีเมล์

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่

102 ประยุทธ ไทยธานี

ชือ่ วารสาร

วารสารภาษา

ชื่อ - สกุล

101 ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

184
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Songklanakarin Journal of Science and Technology

125 พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์

126 พิริยะ ผลพิรุฬห์

127 พิสุทธิ์ อภิชยกุล

128 พีระพงษ์ อุฑารสกุล

129 เพ็ญศรี วรรณสุข

130 เพริศพิชญ์ คณาธารณา

131 แพ็ตติเซีย อรรถจริยา

uthansakul@sut.ac.th

สถานวิจัย สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนน
มหาวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 119 หมู่ 9 ตําบล ชมพู อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง 52100

วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

วิศวกรรมสาร มก.

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

132 ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

133 ไพรัช วงศ์ยทุ ธไกร

134 ไพศาล คงคาฉุยฉาย

135 ไพศาล เหล่าสุวรรณ

136 ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

patcha_matsu@hotmail.com

bum.edswu@gmail.com

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99
iamtrakul@gmail.com
หมู่ 18 ตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่
HUniversity_Journal@hotmail.com
จ.สงขลา 90110

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

patriciartt@au.edu

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซ.รามคําแหง 24 ถ.รามคําแหง 24 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

AU Journal of Management

superkop_p@hotmail.com

sjst@psu.ac.th

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น 11 ตําบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9
pensri.2508@gmail.com
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

phisuta@gmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
Pholphir@hotmail.com
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

pimonpanrpr@eau.ac.th

psu.sh.journal@hotmail.com

กองบริการการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

124 พิเชฐ แสงทอง

วารสารรูสมิแล

วารสารวิชาการนายเรืออากาศ

123 พิชาญ พิชัยณรงค์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล patcharin.nin@mahidol.ac.th

patcharawalai.w@chula.ac.th

k.khemakhunasai@gmail.com

spornpun@hotmail.com

อีเมล์

kimbepichan@hotmail.com

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

122 พัชรินทร์ นินทจันทร์

วิทยาลัยประชากรศาสตร์. อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ 10330.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

171/1 โรงเรียนนายเรืออากาศ พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม 10220

วารสารประชากรศาสตร์

121 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

120 พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

ชือ่ วารสาร

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ชื่อ - สกุล

119 พรพรรณ์ สมบูรณ์

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

malee588@gmail.com
zakicheha@gmail.com

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90112
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (เดิม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.
ปัตตานี 94160

วารสารศึกษาศาสตร์

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and
Social Sciences

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่

วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วารสารนเรศวรพะเยา

วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

Thoughts

วารสารการพยาบาลและการศึกษา

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

140 มนตรี ศิริปรัชญานันท์

141 มลนิภา ศิลาอาสน์

142 มาเรียม นิลพันธุ์

143 มาลี สบายยิ่ง

144 มุฮําหมัดซากี เจ๊ะหะ

145 ไมตรี สุทธจิตต์

146 ยุธยา อยู่เย็น

147 ระเบียบ สุภวิรี

148 รักสงบ วิจิตรโสภณ

149 รัชนี สรรเสริญ

150 รัตน์ศิริ ทาโต

151 รัตนา จันทร์เทาว์

152 ละมัย ร่มเย็น

153 เลหล้า ตรีเอกานุกูล

154 วนิดา หงษ์มณีรัตน์

maream_su@hotmail.com

pla_cpe9@hotmail.com

mts@kmutnb.ac.th

myamkasikorn@yahoo.com

yuttaya20@hotmail.com

ratsiri99@gmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

Lela_treeaeka@yahoo.com
dr.whmnr@gmail.com

สํานักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สํานักงาน
อธิการบดี เลขที่ 103 หมู่3 ถนนชยางกูร ตําบลขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000

rdi.snru@gmail.com
สํานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น jratta@kku.ac.th

r_sunsern@hotmail.com

rwijitsopon@gmail.com

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง เชียงราย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ. อังรีดูนังต์ เขต
ปทุมวัน กทม. 10330

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม dawgrabiab107@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

กองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
maitree.suttajit@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
montip.tie@mahidol.ac.th
กทม 10400

139 มนตรี แย้มกสิกร

plurality@kku.ac.th

อีเมล์

Thailand Statistician

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ําโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาฎวิทยาลัย
ขอนแก่น

ที่อยู่

138 มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ

ชือ่ วารสาร

วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง

ชื่อ - สกุล

137 มณีมัย ทองอยู่

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

185

186
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม 10160
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518
ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

Chiang Mai Journal of Science

วารสารสุทธิปริทัศน์

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารพยาบาลศาสตร์

วารสารกระบวนการยุติธรรม

วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารจิตวิทยาคลินิก

วารสารวิชาการสาธารณสุข

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

158 วลัยรัตน์ จันทรวงศ์

159 วศิน ปัญญาวุธตระกูล

160 วสุ ปฐมอารีย์

161 วันวร จะนู

162 วัลภา คุณทรงเกียรติ

163 วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์

164 วัลลภ นาคบัว

165 วาสนา รวยสูงเนิน

166 วิชัย โชควิวัฒน

167 วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

168 วิทยา วิภาวิวัฒน์

169 วิมลมาศ ปฤชากุล

170 วิลาวรรณ์ คําหาญ

171 วิลาสินี ชัยสิทธิ์

172 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

173 วิสาขา ภู่จินดา

vlw@kmutnb.ac.th

varinee.lek@mahidol.ac.th

waraporn_kongsuwan@yahoo.co.uk

wora19@gmail.com

อีเมล์

n_wallop@oja.go.th
jnatned@gmail.com

สํานักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทลัย
ขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8
wilawan_kumharn@yahoo.com

sunhuso@gmail.com

สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240

wisakha@yahoo.com

สํานักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวา
wiwatroj@yahoo.com
นนท์ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 8 ตึกเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนน
wisn_ch@yahoo.com
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

680/11 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

wittaya_wwi@yahoo.com

wichian@siam.edu

anchaleeuan@gmail.com

wanlaya.tha@mahidol.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

jawanlapa@gmail.com

dpujournal@dpu.ac.th

wasu.p@cmu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนวุข อ.เมือง จ ชลบุรี 20131

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.
sjarintorns@hotmail.com
ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิสัญญีสาร

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กทม.
10400

คณะพยาบาลศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

ที่อยู่

157 วรินี เล็กประเสริฐ

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

156 วราภรณ์ คงสุวรรณ

ชือ่ วารสาร

วารสารภาษาปริทัศน์

ชื่อ - สกุล

155 วรวรรณา เพ็ชรกิจ

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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sriwan@buu.ac.th
charmonman@gmail.com

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม.
10600

International Journal of the Computer, The
Internet and Management

177 ศรีศักดิ์ จามรมาน

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารวิทยาการจัดการ

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

วารสารเภสัชกรรมไทย

ภาควิชาชีววิทยา และหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศ่าสคร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เพื่อการเรียนรู้
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

182 ศิรปัฐช์ บุญครอง

183 ศิราณี ศรีใส

184 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

185 ศิริลักษณ์ บางโชคดี

186 ศุกร์ใจ เจริญสุข

187 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

188 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

วารสารเทคนิคการแพทย์

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

181 ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล

189 สมชาย วิริยะยุทธกร

วารสารจักษุธรรมศาสตร์

180 ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

sakchai99@yahoo.com
sirapatb@kmutnb.ac.th
siranee.sre@mahidol.ac.th

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๖๕๐๐๐ โทร.๐-๕๕๙๖-๘๘๓๓-๘๘๓๖
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

sirilak.ba@psu.ac.th

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

jmt_amt@yahoo.com

phsomkiat@hotmail.com

Sanguan.L@psu.ac.th

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข The Nurse Alumni Association of the
Ministry of Public Health อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตึก 4 ชั้น 7 ถ. n.tnaph@gmail.com
ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 noinara@hotmail.com

tueyecenter@hotmail.com

sasitorn.bej@mahidol.ac.th

s_saroot@hotmail.com

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รังสิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

179 ศศิธร เพชรจันทร

ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบาง
แสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

วารสารอินโดจีนศึกษา

178 ศรุติ สกุลรัตน์

hsasosar@yahoo.com

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

176 ศรีวรรณ ยอดนิล

virapolj@yahoo.com

อีเมล์

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.
บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ที่อยู่

175 ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ชือ่ วารสาร

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชื่อ - สกุล

174 วีระพล แจ่มสวัสดิ์

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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187

ชื่อ - สกุล

188
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วชิรเวชสาร

วารสารสภาการพยาบาล

วารสารพยาบาลทหารบก

วารสารวิจัยทางการศึกษา

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

Asian International Journal of Sciene and
Technology in Production and Manufacturing
Engineering

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

รามาธิบดีพยาบาลสาร

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด

วารสารพัฒนาสังคม

วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร

193 สาธิต คูระทอง

194 สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

195 สายสมร เฉลยกิตติ

196 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

197 สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ

198 สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

199 สุจิตรา ยังมี

200 สุชาติ เซี่ยงฉิน

201 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

202 สุนันท์ อินทนิล

203 สุปรีดา มั่นคง

204 สุพรรณ ฟู่เจริญ

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

205 สุพรรณี ไชยอําพร

206 สุภาพ ฉัตราภรณ์

207 สุมนา จิตติเดชารักษ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ling-ta-to_ink@hotmail.com

สถาบันวิฎยและพั
จั
ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร
feduspc@ku.ac.th
กทม.

clickbo2@hotmail.com

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240

supreeda.mon@mahidol.ac.th

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400

supan@kku.ac.th

intanil_tech@hotmail.com

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ม.4 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา 90000

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sutum-t@hotmail.com

suchart.s.pe@tggs-bangkok.org

sujittra@kku.ac.th

suchitra.punyaratabandhu@gmail.com

s_yodavudh@hotmail.com

bum.edswu@gmail.com

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม 10120

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

saisamorn2006@hotmail.com

thitima.tjnc@gmail.com

สภาการพยาบาล สํานักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ภายใน
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง นนทบุรี 11000
317/6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ (10400)

sathit@edu.vajira.ac.th

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 681
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กทม 10300

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ํา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วย
agjournal@cmu.ac.th
แก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

วารสารเกษตร

192 สัญชัย จตุรสิทธา

อีเมล์
ksomboon89@yahoo.com

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
fhumira@ku.ac.th
10900

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 208 คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

ที่อยู่

วารสารมนุษยศาสตร์

สารศิริราช

ชือ่ วารสาร

191 สรณัฐ ไตลังคะ

190 สมบูรณ์ คุณาธิคม

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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tibetan07@gmail.com

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

วารสารการจัดการสมัยใหม่

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

วารสารการวิจัย กาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารคหเศรษฐศาสตร์

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร

วารสารกฎหมายปกครอง

จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

216 อโณทัย งามวิชัยกิจ

217 อติพร สํารราญบัว

218 อนันต์ แก้วตาติ๊บ

219 อนามัย นาอุดม

220 อนุกูล พลศิริ

221 อนุชา สธนวงศ์

222 อภิชนา โฆวินทะ

223 อภิฎข
มุ สุขประสิทธิ์

224 อมร ลีลารัศมี

225 อมรรัตน์ วัฒนาธร

วารสารสถาบันพระปกเกล้า

จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ ชั้น 4 เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.
เพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 10310

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

215 หริรักษ์ โล่ห์พัฒนานนท์

226 อรทัย ก๊กผล

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

214 โสวัตรี ณ ถลาง

amornratw2001@yahoo.com

jmedassocthai@yahoo.com

apimuksukprasit@hotmail.com

apichana.k@cmu.ac.th

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี เลขที่ 120หมู่
okokpol@gamil.com
3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงท่ฎงสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

cmuvetj@gmail.com

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลฯ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50100

anamain@nu.ac.th

วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 65000

premruetaiyam@pim.ac.th

director.crru@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

jolbcnm@yahoo.com

suree.khe@gmail.com

harirak31@yahoo.com

fsocstn@ku.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

drsuwattana@yahoo.com

Graduate School of Education Assumption University Ram Khamhaeng Rd.
Soi. 24 Hua Mak, Bangkok 10240

Scholar

213 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ

kjsuwann@kmitl.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

212 สุวรรณี จรรยาพูน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคาร89 พรรษา
suwaru@kku.ac.th
สมเด็จย่า ชั้น 3 รพ.ศรีนครินทร์ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น. 40002

tmj.journal@yahoo.com

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12120

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

210 สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

r_surapol@hotmail.com

อีเมล์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที่อยู่

211 สุวรรณา. อรุณพงค์ไพศาล

ธรรมศาสตร์เวชสาร

209 สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์

ชือ่ วารสาร

วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ชื่อ - สกุล

208 สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

ลําดับ
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189

190
ajchpim@yahoo.com
drabsorn@yahoo.com
arrerut@rsu.ac.th

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ภาควิชาภูมิสถาปัตย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ถนนรามคําแหง ซอย 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

วารสารการเมืองการปกครอง

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

ABAC Journal

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

พยาบาลสาร

วารสาร มฉก.วิชาการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

วารสารคณะพลศึกษา

วารสารวิจัยรําไพพรรณี

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย

230 อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์

231 อลงกรณ์ อรรคแสง

232 อังสนา บุณโยภาส

233 อัจฉรีย์ พิมพิมูล

234 อัปสร มีสิงห์

235 อารีรัตน์ แย้มเกษร

236 อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

237 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

238 อุไรรัตน์ แย้มชุติ

239 อุษากร พันธุ์วานิช

240 เอกชัย กิจเกษาเจริญ

241 เอกวิทย์ มณีธร

arinthip.t@ku.ac.th

uraipan.j@gmail.com

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8
warong@g.swu.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.
เมือง จังหวัดชลบุรี

patchara_law@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอ
ens.eka@hotmail.com
เมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ฝ่ายวิจัยและวิเทษสัมพันธ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถ.
รังสิต - นครนายก ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซอยเพชรเกษม 110 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนอง
urairat@thonburi-u.ac.th
แขม กทม. 10160

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศร๊ภูมิ อ.เมือง จ.
a.klunklin@gmail.com
เชียงใหม่ 50200

angsana.b@gmail.com

fattylek@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1061 ถนน
arunchan_57@hotmail.com
อิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thai Journal of Genetics

229 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

onoomar@su.ac.th

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

Silpakorn University Science and Technology
Journal

dmhjournal@gmail.com

อีเมล์

228 อรอุฎมา ภู่ประเสริฐ โต๊ะยามา

ที่อยู่
รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ชือ่ วารสาร

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

ชื่อ - สกุล

227 อรวรรณ ศิลปกิจ

ลําดับ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

thanawanm@nu.ac.th
ja_chan@hotmail.co.th
jim.raccmu@gmail.com
rarunya.bsri@gmail.com
inoppamat@hotmail.com

วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารกระแสวัฒนธรรม
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสาร พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนวัน ม่วงดี

ธนัญชนก จันทร์แดง

ธรรมนูญ น่วมอนงค์

ธันยวิช วิเชียรพันธุ์

นพมาศ พัดทอง

21

22

23

24

20

pnu_jr@hotmail.com

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เดชดนัย จุ้ยชุม

19

plurality@kku.ac.th

วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

18

n.tnaph@gmail.com

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ดาราพร คงจา

17

plurality@kku.ac.th

วารสารสังคมลุ่มน้ําโขง

ณัฐธิดา คงเจริญกุล

16

napanie@gmail.com

วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณปภร เจี้ยวเห้ง

15

chutii2011@hotmail.com

ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

ชุติมา พุฒอ่อน

14

tomchalisa@gmail.com

วิศวกรรมสาร ม.นเรศวร

ชวิสรา เมฆสว่าง

13

thanawanm@nu.ac.th

วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชมพูนุช วรางครางกูล

12

journal@nida.ac.th

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

จิรภัทร์ พรพรหมประทาน

11

jboonkong@gmail.com

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

จิรนาถ บุญคง

10

pajournal@nida.ac.th

จันทรานุช มหากาญจนะ

9

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

จันทนี ทรัพย์แสนดี

8

journal@kmitl.ac.th

ขวัญนคร สอนหมั่น

7
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เกรียงไกร เตชกานนม์

6

kwanso@kku.ac.th

กุสุมา กังหลี

5
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

wantanee@as.nida.ac.th

วารสารไทยการวิจัยดําเนินงาน
xwachirax@gmail.com

กาญจ์นภา อมรัชกุล

4

malee_ka@kku.ac.th

วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The International Journal of East Asian Studies

กันยารัตน์ เควียเซ่น

3

dpujournal@dpu.ac.th

วารสารสุทธิปริทัศน์

kusumapom@yahoo.com

กรรณิการ์ วัชราภรณ์

2

tai4604@hotmail.com

อีเมล์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่อยู่

วารสารพยาบาลทหารบก

กนกกาญจน์ บุญทรง

ชื่อ - สกุล

1

ลําดับ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ชําระค่าลงทะเบียน

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

191

192

นันทา จันทร์แก้ว

นิตยา ต้นสาย

นุจรี คูณกลาง

บัณฑิตา อินสมบัติ

เบญจพร เกาะแก้ว

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

ปกรณ์ ทองพูล

ปณต ถาวรังกูร

ปราณี สวัสดิสรรพ์

ปวิณญดา บุญรมย์

ปาริชาต ชิตนุกูล

เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

ไปรยา ฤทธาภรณ์

พักตร์วิไล จันทร์ลอย

พัชรา เหล่าพูลทรัพย์

พัชรีพร ชูศรีทอง

พิชญา สุ่มจินดา

พิชยา โชติวรรณกุล

พิมพ์มณี รัตนวิชา

พิราภรณ์ สุขประเสริฐ

เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์

ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน

ฟิตรีนา ดาราแม

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

นันทวรรณ ชินวัตร

26

27

นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ชื่อ - สกุล

25

ลําดับ

journal-yala@hotmail.com
pk_2628@hotmail.com
nuch_nek@hotmail.com
insombat_b@hotmail.com
benjaporn.k@rsu.ac.th
tum04ster@gmail.com
ja_chan@hotmail.co.th
sjst@psu.ac.th
pranee.s@bu.ac.th
nnanthas@yahoo.com
parichart.p@chula.ac.th
premvitv@hotmail.com
prirayar@hotmail.com
sawi1981@gmail.com
patchara_law@hotmail.com
jucr.chula@yahoo.com
ksulaluck@hotmail.com
sawi1981@gmail.com
pimmanee@cbs.chula.ac.th
piraporn_soo@utcc.ac.th
Penradee.C@chula.ac.th
fariddoloh@gmail.com
journal-yala@hotmail.com

วารสารวิจัยรําไพพรรณี
วารสารวิจัยพลังงาน
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
วารสารกระแสวัฒนธรรม
Songklanakarin Journal of Science and Technology
วารสารนักบริหาร
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารวิจัยสังคม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
วารสารสาระคาม
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
Journal of Urban Culture Research
วารสารวิจิตรศิลป์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Journal of Environmental Research
วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ling-ta-to_ink@hotmail.com

วารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

jmt_amt@yahoo.com

อีเมล์

วารสารเทคนิคการแพทย์

ที่อยู่

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

รสชงพร โกมลเสวิน

วณิชากร แก้วกัน

วราภรณ์ มั่นฤทธิ์

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

วัชรพล ชยประเสริฐ

วัชรินธร เหมวัตร์

วัชรีวรรณ จิตต์สกุล

วันทนีย์ เรืองบุญ

วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

วารุณี มิลินทปัญญา

วิลัยลักษณ์ ถ้ําทองพัฒนา

วิไลลักษณ์ คําลอย

วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ศรัณญู บุตรโคตร

ศีลาวุธ ดํารงศิริ

สมพร มณีประสพสุข

สานิตา อัถโถปกรณ์

สิริพร ทิวะสิงห์

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

มุทิตา วารีรัตน์

54

ยุพดี มณีรัตนากร

มาลี กาบมาลา

53

56

มยุรี ศรีอุดร

52

ยุทธศิลป์ ชูมณี

ภูริชญา พิมจันนา

51

55

ภาสกร นันทพานิช

ชื่อ - สกุล

50

ลําดับ

rosechongporn.k@bu.ac.th
wanichakornk@hotmail.com
thanawanm@nu.ac.th
wararit_tu@hotmail.com
fengwpc@ku.ac.th
aej.journal@gmail.com
watchareewanj@hotmail.com
wantanee@as.nida.ac.th
warineei@yahoo.com
warunee_lm@thonburi-u.ac.th
wilai_m9@hotmail.com
k_wilailuk@hotmail.com
verapol.c@gmail.com
pimjanna@hotmail.com
sawi1981@gmail.com
xwachirax@gmail.com
journal@kmitl.ac.th
tsirip@kku.ac.th

BU Academic Review
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Thailand Statistician
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารไทยการวิจัยดําเนินงาน
วารสารพยาบาล
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วารสารการเมืองการปกครอง
Journal of Environmental Research
Kasetsart Journal (Natural Science)
Stamford Journal
อินฟอร์เมชั่น

sjst@psu.ac.th

Songklanakarin Journal of Science and Technology
k_wilailuk@hotmail.com

malee_ka@kku.ac.th

วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์

tum04ster@gmail.com

วารสารการพยาบาลและการศึกษา

yuthasin10@gmail.com

pimjanna@hotmail.com

วารสารการเมืองการปกครอง

วารสารกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

phassakon_n@hotmail.com

อีเมล์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

193

สุชาดา บินยูซบ

สุธารัตน์ จุ้ยเจริญ

สุนิติ สุภาพ

สุภัทรษร ทวีจันทร์

สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

สุรีย์ เข็มทอง

โสภิณ แสงอ่อน

องค์อร ประจันเขตต์

อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

อรทัย โกกิลกนิษฐ

อรุณ บัวจีน

อัญชลีย์ แก้วเจริญ

อัมพร รักหนองแซง

อุทัย แสงพิทักษ์

อุษณีย์ ศรีเบญจพล

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

ชื่อ - สกุล

75

ลําดับ
journal@nida.ac.th
aoy_kg@hotmail.com
chutiya19669@gmail.com
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