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nuchcha_s@hotmail.com

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่
1 หมู่ที่ 20 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์

natthamet.won@mahidol.ac.th

pnattama@gmail.com

journal@kbu.ac.th

mbasbj@gmail.com

narong.yo@spu.ac.th

napapa@g.swu.ac.th

library_mod@hotmail.com

อีเมล์

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873
ถ. พระราม 4 ปทุมวัน 10330
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล

วารสารอักษรศาสตร์

วารสารเกษมบัณฑิต

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขต/แขวงสนหลวง กรุงเทพฯ
10250
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฝ่ายวิจยั คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10150

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว. 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110

ที่อยู่
กองบรรณาสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 62 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ชื่อวารสาร

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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ชื่อ - สกุล

ถนอมศรี อินทนนท์

ไถ้ออน ชินธเนศ
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

ทวนทอง จุฑาเกตุ

ทัตพร คุณประดิษฐ์

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ทัศนีย์ อรรถารส

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
ทิวา เกียรติปานอภิกุล
ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

ธมลวรรณ ขุนไพชิต

ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์

ธารง รัตนภรานุเดช

ธีรพัฒน์ สุทธิประภา

ลาดับ
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63
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65
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67

68
69
70

71

72
73
74
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วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

วารสารเซนต์จอห์น

ขอนแก่นเวชสาร

วารสารสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารการจัดการสมัยใหม่
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วารสารปัญญาภิวัฒน์

วารสารจันทรเกษมสาร
วารสารเครือข่ายญีป่ ุ่นศึกษา
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

สานักงานขอนแก่นเวชสาร โรงพยาบาลขอนแก่น 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Lampan221@gmail.com

ca001085@stjohn.ac.th

t.piriyasupong@gmail.com

bee126@hotmail.com

thippawanb@hotmail.com
mdping143@hotmail.com
jomprasert@hotmail.com

tippapornmah@pim.ac.th

tjenwithisuk14@gmail.com
jsn.jsat@gmail.com
trctassanee@yahoo.com

tatporn@hotmail.com

tuantong.j@ubu.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สถาบันวิจสัยและพัฒนา 202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สานักวิจัยและพัฒนา 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
27 ถนนอินใจมี ตาบลน้าริด อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว
อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

songsak001@hotmail.com

thyonc@yahoo.com
waratida@eng.cmu.ac.th
yingrata@yahoo.com

tanomsri.i@psu.ac.th

อีเมล์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90112
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโโนโลยีการกีฬา ต.ศาลายา จ.นครปฐม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ชื่อ - สกุล

ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์

ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ

ธีระ รักความสุข

ธีระชัย ธนานันต์

ธีระศักดิ์ ดารงรุ่งเรือง

นครชัย เผื่อนปฐม

นงนุช โอบะ

นนทลี วีรชัย

นฤมล อรุโณทัย

นัทธี เชียงชะนา

นันทวัน ชูอารยะประทีป
นิคม ชูศิริ

นิตย์ศรี แสงเดือน

นิพนธ์ เกตุจอ้ ย

นิรัช สุดสังข์

ลาดับ
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92

93

International Journal of Renewable Energy
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
คนพิการ
Journal of English Studies
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารวิจัยสังคม

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

สงขลานครินทร์เวชสาร

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารสัตวแพทย์

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วารสารสุทธิปริทัศน์

ชื่อวารสาร

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 124/1 ม.7 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต. ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช 80110
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 65000

drnirat@hotmail.com

niponk@nu.ac.th

nitsrisangduen@gmail.com

nantawanc@yahoo.com
nikom@tsu.ac.th

natee.che@mahidol.ac.th

Narumon.H@chula.ac.th

สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน
กทม. 10330
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

nontalee.v@anamai.mail.go.th

nursejournal@nu.ac.th

ksarinth@medicine.psu.ac.th

teerasak11@hotmail.com

thana@tu.ac.th

fvettrr@ku.ac.th

thirasak_un@hotmail.com

dpujournal@dpu.ac.th

อีเมล์

กรมอนามัย อาคาร 1 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อ.
กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
123 ถ มิตรภาพ อ เมือง จ ขอนแก่น 40002 และ 71ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง
กรุงเทพ 10310

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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ประจวบ ฉายบุ

ประณัฐ โพธิยะราช

ประทีป ด้วงแค

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

ประภัสสร์ ชูวิเชียร
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ดารงวิชาการ

วารสารจีนวิทยา

วารสารสัตว์ปา่ เมืองไทย

วารสารโลหะ วัสดุ และแร่

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.
กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สนง.มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (กทม.) 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กทม.10120

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะ
วาณิชกิจ

102

101

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ปกรณ์ สิงห์สุริยา

100

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

บูลย์จีรา ชิรเวทย์

99

Journal of Urban Culture Research

รมยสาร

ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

บุษกร บิณฑสันต์

98

blsak8@yahoo.com

กรมควบคุมโรค 88/21 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

prabhassara@hotmail.com

mprapin3203@yahoo.com

prateepd@hotmail.com

pranut.p@chula.ac.th

jfishtech.mju@gmail.com

markarlington@hotmail.com

anutp@g.swu.ac.th

pagorn.sin@mahidol.ac.th

chiravate@gmail.com

bsumrongthong@gmail.com

triwiset-0169@hotmail.com

bantita.i@nsru.ac.th

natwara-fon@hotmail.com

อีเมล์

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ที่อยู่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศ
ไทย

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

97

วารสารควบคุมโรค

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนน
จิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑล สาย ๔ ศาลายา นครปฐม 73170

บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

บัณฑิตา อินสมบัติ

95

96

นิรันดร์ จุลทรัพย์

ชื่อ - สกุล

94
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ประเสริฐ เคนพันค้อ

ปราณภา โหมดหิรัญ

ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

ปราโมทย์ พรสุริยา

ปรีชา ช้างขวัญยืน

ปรีชา ประเทพา

ปรีชา ปิยจันทร์

ปรียานาถ วงศ์จันทร์
ปัณณธร ชัชวรัตน์
ปาจรีย์ อ่อนสอาด
ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

ปิยนุช มนูรังสรรค์
ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
ปิยวดี มากพา
ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์

เผด็จ ก๋าคา

110

111

112

113

114

115

116
117
118
119

120
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123
124
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ชื่อ - สกุล
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

109

ลาดับ
108

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9

วารสารสารสนเทศ

บทบัณฑิตย์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

ศิลปกรรมสาร

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
การพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
Veridian E-Journal, Silpakorn University

วารสารร่มพฤกษ์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
งานวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
44150
ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตารา มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1
ถนนวรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อ.เมือง จ. พะเยา 56000
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
ศาลฎีกา
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 20110

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Silpakorn University Science and
Technology Journal

วารสารภาษา

ที่อยู่
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม 10330
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
คณะครุศาสตร์ จุฬา
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ชื่อวารสาร

bee_journal@hotmail.com

m_piyanuch@hotmail.com
piyarat022@gmail.com
boatpaperboy@gmail.com
p.chitpirom@yahoo.com

nung-arttu@hotmail.com

preeyanat.v@cmu.ac.th
bcnpypana@gmail.com
chanansara.ora@dpu.ac.th
panjai@gmail.com

piyachan.pp@gmail.com

prathepha999@gmail.com

cubs@chula.ac.th

pornsuriya@hotmail.com

khuwijitjaru_p@su.ac.th

praneemod@gmail.com

prasert.kenpankho@gmail.com

อีเมล์
iammeen@yahoo.com
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พนารัช ปรีดากรณ์

พรชัย วงศ์วาสนา

พรพรรณ วีระปรียากูร

พรรษาสิริ กุหลาบ

พรศิริ กองนวล

พัชลินจ์ จีนนุ่น

พันธนี พงศ์สัมพันธ์
พิชาญ พิชยั ณรงค์

พิชิต สุดตา

พิเชฐ แสงทอง

พิเชษฐ เพียรเจริญ

พิทยา สุวคันธ์

130

131

132

133

134

135

136
137

138

139

140

141

พจน์ ศรีบุญลือ

128

พณณา ตั้งวรรณวิทย์

พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิตกิ ร

127

129

ชื่อ - สกุล
พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราช
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การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9

วารสารสหวิทยาการ

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

วารสารปาริชาต

วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

วารสารนิเทศศาสตร์

วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วารสารวิจัยรามคาแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

ชื่อวารสาร
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ศรีนครินทร์เวชสาร

pittaya.lin@gmail.com

pichast.p@psu.ac.th

psu.sh.journal@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษา 181 ถ.
เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

sciencejournal@mail.pbru.ac.th

kppuntan@kmitl.ac.th
panritpichan@gmail.com

phatchalinj@hotmail.com

siri6605@gmail.com

phansasiri.k@chula.ac.th

dr_namfon@yahoo.com

chaimynah@yahoo.com

panarach@gmail.com

research_pcru@hotmail.com

csompo@kku.ac.th

journalitech@gmail.com

อีเมล์
tpongsit@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 38หมู8่ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
171/1 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม10220

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106000

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400
สถาบันวิจยั และพัฒนา อาคารสุโขทัย ชัน้ 12 มหาวทยาลัยรามคาแหง ถนน
รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่อยู่
สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 119 ม.9 ถ.ลาปาง-แม่
ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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journal@g.sut.ac.th

สานักงานวารสารเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.
มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมร 30000

Suranaree Journal of Science and
Technology
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วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารพิษวิทยาไทย
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 (อาคาร 14 ชั้น 3) ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง
ลาปาง จ.ลาปาง 52100
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 115 ซอย
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

povatong@gmail.com

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสาร มทร.อีสาน

pateaw2007@hotmail.com

panareep@gmail.com

w.paisarn@gmail.com

pairustvong@hotmail.com

superkop_p@hotmail.com

pkupradi@yahoo.com

pensri.2508@gmail.com

rmuti.journal@gmail.com

phisuta@nu.ac.th

raperpimonpan@gmail.com

ar@ar.or.th

อาคาร วช. 8 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12110
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุร
นารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

pkongsap@gmail.com

อีเมล์

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารสมาคมนักวิจัย

ชื่อวารสาร
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
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ชื่อ - สกุล

ภาวิณี เอีย่ มตระกูล

ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย

มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ

มนัญญา คาวชิระพิทักษ์

มัลลิกา ชมนาวัง

มานิตย์ จุมปา

มานี เหลืองธนะอนันต์

มาลี สบายยิ่ง

มุฮาหมัดซากี เจ๊ะหะ

ยสนันท์ จันทรเวคิน

ยอดยิ่ง ธนทวี

ยุธยา อยู่เย็น

รัตน์ศิริ ทาโต

รัตนะ ปัญญาภา

รัตนา จันทร์เทาว์

ลาดับ
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มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒
ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถ.นครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพ 10300

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บูรพาปริทัศน์ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ไทยไภษัชยนิพนธ์

jratta@kku.ac.th

husoc@ubru.ac.th

ratsiri99@gmail.com

yuttaya20@hotmail.com

yording.t@gmail.com

thaijomfs@gmail.com

gsyiu2014@gmail.com

malee588@gmail.com

LUANGTANAANAN_M@su.ac.th

Manit_j@yahoo.com

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

วารสารกฎหมาย

mullika.tra@mahidol.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400

Mahidol University Journal of
Pharmaceutical Sciences

manunya@vru.ac.th

montip.tie@mahidol.ac.th

pinyarach1@gmail.com

iamtrakul@gmail.com

อีเมล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กทม 10400

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121

ที่อยู่

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Thailand Statistician

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

ชื่อวารสาร
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169

170

ริสา ชัยศุภรัตน์

รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

ละมัย ร่มเย็น

เลหล้า ตรีเอกานุกูล

เลิศศิริร์ บวรกิตติ

วนิดา หงษ์มณีรัตน์

วรรณี ตปนียากร

วรวรรณา เพ็ชรกิจ
วรินี เล็กประเสริฐ

วลัยรัตน์ จันทรวงศ์

วศิน ปัญญาวุธตระกูล

วสุ ปฐมอารีย์

วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

วัลภา คุณทรงเกียรติ
วัลลภ นาคบัว

วาสนา แก้วหล้า

172

173
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177

178
179

180

181

182

183

184
185

186

ชื่อ - สกุล
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารกระบวนการยุติธรรม
Journal of People and Society in Local
Culture

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

Chiang Mai Journal of Science

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารภาษาปริทัศน์
วิสัญญีสาร

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

วารสารราชบัณฑิตยสถาน

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อวารสาร
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

lertsiri@hotmail.com

Lela_treeaeka@yahoo.com

rdi_snru@hotmail.com

rung7see@hotmail.com

risa.c@chula.ac.th

อีเมล์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพ 10330
สถาบันภาาา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมบุรฉัตร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ.รามาธิบดี ถนนพระราม 6 กทม.10400
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
นเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 122/4 ซ.เรวดี (แยกซอยศาสนา
28) ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

wasana.k3@hotmail.com

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

teej@eeat.or.th

wasu215793@gmail.com

ajtop_1@hotmail.com

vlw@kmutnb.ac.th

woraculi@gmail.com
varinee.lek@mahidol.ac.th

wanneebcn@yahoo.com

สานักงานวารสาร ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
npujournal@gmail.com
103 หมู่ 3 ถ.ชยางกรู ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจยั และพัฒนา
ชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ที่อยู่
ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน
อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กทม 10330
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ชื่อ - สกุล

วิชชุดา สร้างเอี่ยม

วิชัย โชควิวัฒน

วิชุดา กิจธรธรรม

วิทยา วิภาวิวัฒน์

วินัย วีระวัฒนานนท์
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
วิภูษิต มัณฑะจิตร

วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

วิไล ตั้งจิตสมคิด

วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

วิสาขา ภูจ่ ินดา

วีระพล จันทร์ดยี ิ่ง

วีระพล ทองมา

แววตา เตชาทวีวรรณ

ศริศักดิ์ สุนทรไชย

ลาดับ

187

188

189

190

191
192
193

194

195

196

197

198

199

200

201

สถานบริการฝึกอบรมและให้คาปรึกษาด้านการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

International Journal of Asian Tourism
Management

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารบรรณศาสตร์ มศว

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

verapol.c@gmail.com

กองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วารสารนเรศวรพะเยา

hsasosar@hotmail.com

walta@swu.ac.th

weerapon.mju@gmail.com

wisakha@yahoo.com

สานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

วารสารวิชาการสาธารณสุข

wiwatroj@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
wilail.dru@gmail.com
10600

wirat.le@spu.ac.th

aeet2552@gmail.com
wbtrakulhun@gmail.com
vipoosit@buu.ac.th

journal@fte.kmutnb.ac.th

kijtorntham@hotmail.com

vichaichok@yahoo.com

witchuda.s@nida.ac.th

อีเมล์

สานักวิชาการสาธารณสุข ชั้น 6 อาคาร 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

73 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจยั ในมนุษย์ อาคาร 8 ชั้น 7 ห้อง702-3
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11000
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
188หมู1่ ต.น้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี 12000
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
วารสารดนตรีรังสิต
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 118 ถนน
เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ชื่อวารสาร
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214

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วารสารบริหารธุรกิจ

วารสารธุรกิจปริทัศน์

วารสารไทยคดีศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

LEARN Journal : Language Education and
Acquisition Research Network

Tsanit@gmail.com,
Aphirat26@hotmail.com

journal@tbs.tu.ac.th

title_mgib@hotmail.com

spr_prasatkaew@hotmail.com

yhee143@gmail.com

sukjai66@yahoo.com

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อาคารสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตึก 4 ชั้น 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วารสารวิทยาการจัดการ

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

pnu_jr@hotmail.com

sirapat.b@it.kmutnb.ac.th
skhjournal@hotmail.com

sakchai99@yahoo.com

sasitorn.bej@mahidol.ac.th

charmonman@gmail.com

อีเมล์

sirilak.ba@psu.ac.th

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โรงพยาบาลสกลนคร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 ถนนโคกเคียน อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000

ที่อยู่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก
ใหญ่ กทม. 10600

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

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

ชื่อวารสาร
International Journal of the Computer,
The Internet and Management
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วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

วารสารพยาบาลทหารบก

วารสารสภาการพยาบาล

วารสารเกษตร

วารสารมนุษยศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี

สารศิริราช

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลพระนคร 399 ถนนสาม
เสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

317/6 วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม.(10400)

งานบริหารงานวิจยั และวเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

spsc_journal@hotmail.com

psingkaew2003@yahoo.com

saisamorn2006@hotmail.com

saipin2499@gmail.com

agjournal22@gmail.com

fhumira@ku.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 snd@kmutnb.ac.th
ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

tongmeesees@gmail.com

sijournal@mahidol.ac.th

สานักงานสารศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น
2 ห้อง 207 (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขต
บางกอกน้อย กทม. 10700
รพ.ชลบุรี (maxillo) 69 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

somchaivir@gmail.com

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา52/1 แขวง/เขต คันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

วารสารเทคนิคการแพทย์

somchit.han@mahidol.ac.th

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถง
พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400

Pacific Rim International Journal of Nursing
Research

Somdae@kku.ac.th

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ที่อยู่
อีเมล์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอย
phsomkiat@hotmail.com
สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี drsomkid@hotmail.com
สานักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

ชื่อวารสาร
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800

King Mongkuts University of Technology
North Bangkok International Journal of
Applied Science and Technology
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supreeda.mon@mahidol.ac.th
eri@chula.ac.th

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถ.พญา
ไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
มหาวิทยาลัยสยาม

วารสารวิจัยพลังงาน

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารโภชนาการ

รามาธิบดีพยาบาลสาร

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
supanee.put@mahidol.ac.th
เทวี กทมฯ 10400
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
moui_pong@hotmail.com

supawadee.soncha@gmail.com

sunee@kku.ac.th

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) สานักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น :
อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

วารสารแพทย์เขต 4-5

swtm@kmutnb.ac.th

fah2000th@yahoo.com

suchada@buu.ac.th

sujindac@hotmail.com

tsirip@kku.ac.th

siripon@gmail.com

อีเมล์

397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200
sudara2521073@gmail.com
โรงพยาบาลนครปฐม กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 196 ถนนเทศา ตาบลพระ
nkphosp@gmail.com
ปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบาง
แสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารเมืองโบราณ

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาด
บางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ที่อยู่
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 7 ถ.แจ้ง
วัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ

ชื่อวารสาร
วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
อินฟอร์เมชั่น

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล

สุวรีย์ ยอดฉิม

สุวัจน์ ธัญรส

สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ

สุวิมล โพธิ์กลิ่น

สุวิมล เฮงพัฒนา
โสวัตรี ณ ถลาง

อดิศร ศักดิ์สูง

อนันต์ แก้วตาติ๊บ

อนุกูล พลศิริ

อนุชา สธนวงศ์

อภิชนา โฆวินทะ

248

249

250

251

252
253

254

255

256

257

258

สุรพล สุยะพรหม
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247

สุมาลี ชัยเจริญ

244

สุริยา รัตนกุล

สุมนา จิตติเดชารักษ์
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เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ. ตรัง 92150
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก กรุงเทพ 10240
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารการศึกษา
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
พิเศษ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สานักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองจ.สงขลา
ทักษิณ
90000
วารสารการวิจยั กาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.
เชียงราย
เชียงราย 57100
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลฯ ต.แม่เหียะ อ.
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
Scholar

เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

apichana.k@cmu.ac.th

anucha.sa@cmu.ac.th

Homeeco_ru@hotmail.com

rdi@crru.ac.th

tuktick2014@gmail.com

pobpak.cham@gmail.com
fsocstn@ku.ac.th

dr_edu.ea@hotmail.com

drsuwattana@yahoo.com

stanyaros@gmail.com

ird_ssru@ssru.ac.th

suwaru@kku.ac.th

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40002

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

anuwat.kra@hotmail.com

sumalee@kku.ac.th

cmdjdent@hotmail.com

อีเมล์

chutarat.sap@mahidol.ac.th

ที่อยู่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตาบลสุเทพ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์
๗๙ หมู่ ๑ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบล
ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร

ชื่อวารสาร

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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175
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อมร ลีลารัศมี

อมรรัตน์ วัฒนาธร

อมรา ชินภูติ

อรวรรณ ศิลปกิจ

อรสิริ วิมลธรรม

อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

อัจฉรา สุขารมณ์

อัจฉรีย์ พิมพิมูล

อัญชนา ปรีชาวรพันธ์

อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

อัปสร มีสิงห์

อากาศ พัฒนเรืองไล

อารีรัตน์ แย้มเกษร

อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

อานวย วัฒนกรสิริ

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

ชื่อ - สกุล

259

ลาดับ

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9

areewan@mail.nurse.cmu.ac.th

คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตาบลนอกเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 3200

พยาบาลสาร

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

thipvb@hotmail.com

arrerut@rsu.ac.th

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
รังสิต

dms_mol@yahoo.com

absornmsn@gmail.com

uncha98@gmail.com

anchanaph@yahoo.com

ajchpim@yahoo.com

dang31189@hotmail.com

arinthip.t@ku.ac.th

onsiri.wimontham@yahoo.com

osilpakit@hotmail.com

edujournal.nu@gmail.com
journal@doa.in.th,
amarachina@yahoo.com

jmedassocthai@yahoo.com

อีเมล์

สานักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาด
ขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ถนนรามคาแหง ซอย 24 หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถ.พัฒนาการ เขตสวน
หลวง กรุงเทพฯ 10250

กลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาด
ขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900

ที่อยู่
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 4 เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

วารสารกรมการแพทย์

ABAC Journal

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
Thai Journal of Genetics

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

วารสารวิชาการเกษตร

ชื่อวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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อุษากร พันธุว์ านิช

เอกชัย กิจเกษาเจริญ

เอกวิทย์ มณีธร

278

279

280

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

276

อุไรรัตน์ แย้มชุติ

อุบลวรรณา ภวกานันท์

275

277

ชื่อ - สกุล
อิสระชัย งามหรู

ลาดับ
274

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย

วารสารวิจัยราไพพรรณี

วารสารคณะพลศึกษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

วิศวสารลาดกระบัง
HRi : Journal of Human Resource
intelligence
วารสาร มฉก.วิชาการ

ชื่อวารสาร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ที่อยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.
เมือง จ.จันทบุรี 22000
ekwmnt@yahoo.co.th

ens_eka@hotmail.com

usakorn@g.swu.ac.th

urairat-y@thonburi-u.ac.th

uraipan.j@gmail.com

hri.tu.journal@gmail.com

อีเมล์
ngamroo@gmail.com

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9

177

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ - สกุล
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกลู
กรณิศ ธนงกิจ
กรรณิการ์ วัชราภรณ์
กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี
กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
โกสินธุ์ ศิริรักษ์
คณิศร รักจิตร
จนัญญา นฤตย์ศาสตร์
จันทนี ทรัพย์แสนดี
จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
จินตนา ถ้าแก้ว
จินตลา กลิ่นหวล
จิราพร บุญชู
จีรวรรณ ศรีหนูสุด
เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ฉัตรรัตน์ เหมวัตร์
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ชวนคิด มะเสนะ
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วารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วารสารสุทธิปริทัศน์
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
วารสารไทยคดีศึกษา
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Walailak Journal of Science and Technology
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
วารสารวนศาสตร์
วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ชาระค่าลงทะเบียน
อีเมล์
sciencejournal@mail.pbru.ac.th
danurat_kh@hotmail.com
dpujournal@dpu.ac.th
pichan@rtaf.mi.th
kanjanalao@gmail.com
kkpradit@buu.ac.th
journal.wu@gmail.com
khanitsorn.r@psu.ac.th
sasi.wech@gmail.com
journal@kmitl.ac.th
jitwimon@gmail.com
jinkaew@hotmail.com
yui-jintala@hotmail.com
boonchu03.10@gmail.com
ampawan.nup@gmail.com
jit.journal@gmail.com
journal.medswu@gmail.com
aej.journal@gmail.com
chanansara.ora@dpu.ac.th
dr_edu.ea@hotmail.com
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42

ชื่อ - สกุล
ชัชชญา สุขเกษม
ชุมแพร บุญยืน
โชติสา ขาวสนิท
ซอฟียะห์ สูแป
ญาดา ชวาลกุล
ฐิติ ค้าหอมกุล
ฐิติมา พุฒิทานันท์
ณปภา จิรมงคลเลิศ
ณัฏฐ์นรี เพิ่มทอง
ณัฐชนันท์ สนธิรักษ์
ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์
ณัฐธิดา คงเจริญกุล
ดวงตา โนวาเชค
ดาราพร คงจา
ดาวรุวรรณ ถวิลการ
ดุษฎี เทิดบารมี
เด่นนภา เอือเฟื้อพันธ์
เดือนเด่น นาคสีหราช
ตรีชฎา อุทัยดา
ทวิช ปิ่นวิเศษ
ทองค้า วงษ์พระจันทร์
ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
เชียงรายเวชสาร
วารสารช่อพะยอม
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
วารสารประชากรศาสตร์
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning
วารสารสังคมลุ่มน้าโขง
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
วาสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารสารสนเทศ
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารเภสัชศาสตร์อสี าน
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสาร

อีเมล์
crh-research@hotmail.com
ichumpare@gmail.com
shotianne@gmail.com
ejournal@yru.ac.th
journal.archkmitl@gmail.com
Thiti.Km@chula.ac.th
fecotmp@ku.ac.th
napaphaj@gmail.com
natnaree.pe@dtc.ac.th
natchanan.s@nsru.ac.th
aannucha125@hotmail.com
plurality@kku.ac.th
yureerat890@gmail.com
n.tnaph@gmail.com
dawtha@kku.ac.th
bee_journal@hotmail.com
becjournal.nu@gmail.com
dauenden_n@hotmail.com
research_pcru@hotmail.com
airjordan_1123@hotmail.com
thosir@kku.ac.th
love.reader@hotmail.com
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ชื่อ - สกุล
ธนัญชล สุทธิช่วย
ธนิดา ผาติเสนะ
ธรณ์เทพ ช้านิงาน
ธิติมา คุณยศยิ่ง
ธีรวรรณ จารุภัทธ์พันธ์
นพรัตน์ มะเห
นริสา เก่งตรง บดีรัฐ
นารีจุติ ศรีแสงฉาย
นิตยา ต้นสาย
นิศารัตน์ ชูชาญ
นิษฐา หรุ่นเกษม
นุจรี คูณกลาง
เบญจพร เกาะแก้ว
เบญจวรรณ บัวหลวง
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
ใบศรี นวลอินทร์
ปณิดา ธรรมวงค์
ปราณี สวัสดิสรรพ์
ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
ปสุตา แสงประเสริฐ
ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา
ปิยนาถ ประจงพิมพ์

วารสาร
ASEAN Engineering Journal Part A
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิศวกรรมสาร มข.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วารสารเทคนิคการแพทย์
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารวิจัยร้าไพพรรณี
วารสารเกือการุณย์
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยพลังงาน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
วาสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารนักบริหาร
วารสารนเรศวรพะเยา
The Bangkok Medical Journal
จันทรเกษมสาร
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์
kanjana.a@aun-seed.net
ruji.-@hotmail.com
kku.enjournal@gmail.com
tiwpop4@hotmail.com
nbcjournal@gmail.com
mnopparat@hotmail.com
jmt_amt@yahoo.com
lawjournal@nu.ac.th
anna_24t@hotmail.com
nisaruth@gmail.com
journal-r@hotmail.com
Arunphan.L@chula.ac.th
benjaporn.k@rsu.ac.th
library_mod@hotmail.com
tum04ster@gmail.com
n.tnaph@gmail.com
info.gra@ubru.ac.th
areerat.su@bu.ac.th
j.nu.phayao@gmail.com
Atitaya.sa@bangkokhospital.com
punyada.pra@gmail.com
cujournaledu@gmail.com
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ชื่อ - สกุล
ไปรยา ฤทธาภรณ์
พนิดา บุญล้อม
พรทิพย์ พรสุรยิ า
พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
พิราภรณ์ สุขประเสริฐ
โพธิกา โพธิ์ทอง
ฟาริด อับดุลลออฮ์หะซัน
ฟิตรีนา ดาราแม
ภโวทัย พวงเพ็ชร์
ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์
ภูวศิษฐ์ สุริยชัยโยธิน
มณีมยั ทองอยู่
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
เมธาวี ฮั่นพงษ์กุล
ยุทธศิลป์ ชูมณี
รจนา บุระค้า
รติภัทร ไกรศรีวรรธนะ
รสชงพร โกมลเสวิน
ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว
รัชนี จันทร์เกษ
รัชนีกร รัชตกรตระกูล
รัชนีพร ไชยมิ่ง

วารสาร
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Kasetsart Journal (Natural Science)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วารสารพยาบาลทหารบก
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารสังคมลุ่มน้าโขง
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารปัญญาภิวัฒน์
วารสารการวิจัยกาสะลองค้า
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วารสาร BU Academic Review
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วารสารเรียนไทย
วารสารการพยาบาลและการศึกษา

อีเมล์
prirayar@hotmail.com
ppkjournal@hotmail.com
piyaball@hotmail.com
rdispm@ku.ac.th
piraporn_soo@utcc.ac.th
lawjournal@nu.ac.th
gsyiu2014@gmail.com
ejournal@yru.ac.th
library_mod@hotmail.com
pattariga@rtanc.ac.th
boatpaperboy@gmail.com
plurality@kku.ac.th
swtm@kmutnb.ac.th
maythaveehun@pim.ac.th
rdi@crru.ac.th
kku_scijournal@kku.ac.th
jit.journal@gmail.com
areerat.su@bu.ac.th
Rapeephan@kpi.ac.th
piyamangsangkam@hotmail.co.th
der_nette_moon@hotmail.com
tum04ster@gmail.com
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ชื่อ - สกุล
รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา
รัศมีพร พยุงพงษ์
รุ่งฤดี รัตนวิไล
รุจิรา ริคารมย์
วงศ์ผกา พิมพา
วชิระ รอตรวย
วณิชากร แก้วกัน
วทัญญู วุฒิวรรณ์
วนัสวี ดีนิสสัย
วรนารถ ดวงอุดม
วรพร ธารางกูร
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
วรัญชลี คูณมี
วรางคณา ปุณยธร
วราภรณ์ หนูสงค์
วฤนดา เผ่าศิริ
วัชรพล ชยประเสริฐ
วัชรพล พุทธรักษา
วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
วาริณี เอี่ยมสวัสดิกลุ
วารุณี มิลินทปัญญา
วาสนา ขันชนะ

วารสาร
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารธุรกิจปริทัศน์
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
The International Journal of East Asian Studies
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วารสารศึกษาศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทรเกษมสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารพยาบาล
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารไทยศึกษา
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cdl@kbu.ac.th
research@east.spu.ac.th
rungrudee.2510@gmail.com
ruji.-@hotmail.com
siwadol_kanyakam@yahoo.com
eaktida@asia.tu.ac.th
wanichakorn.kk@feu.edu
watanu@hotmail.com
kroo_nus@hotmail.com
research_chandra2009@hotmail.com
mam_tarangkoon@yahoo.com
chichy_9@hotmail.com
journal.archkmitl@gmail.com
warangkana@hsri.or.th
waraporn.no@psu.ac.th
thipvb@hotmail.com
fengwpc@ku.ac.th
thanidab@nu.ac.th
watchareewanj@hotmail.com
warineei@yahoo.com
warunee_lm@thonburi-u.ac.th
siew2509@gmail.com
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116
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118
119
120
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123
124
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126
127
128
129
130

ชื่อ - สกุล
วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย
วิฑุตา ศิลาค้า
วิบูลย์ วัฒนาธร
วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์
วิลัยลักษณ์ ถ้าทองพัฒนา
วิไลลักษณ์ ค้าลอย
วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
แววมยุรา ค้าสุข
ศยามล เจริญรัตน์
ศรินทิพย์ สนทอง
ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา
ศิราณี กรมโพธิ์
ศิริญญา โชคชัยวรรัตน์
ศิวดล กัญญาค้า
โศรยา สุรญ
ั ญาพฤติ
สมชาย ชวนอุดม
สมภพ ถมโพธิ์
สิรินธร สินจินดาวงศ์
สุกิจ ขอเชือกลาง
สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์
สุชีลา พุ่มอยู่
สุดาพร ตังควนิช
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ASEAN Engineering Journal Part A
วารสารนเรศวรพะเยา
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บรู พาปริทัศน์
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารธุรกิจปริทัศน์
วารสารวิจัยสังคม
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วารสารจีนวิทยา
วารสารราชพฤกษ์
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บรู พาปริทัศน์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารไทยคดีศึกษา
วิศวกรรมสาร มข.
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสาร

อีเมล์
research_occ@hotmail.com
kanjana.a@aun-seed.net
j.nu.phayao@gmail.com
love.reader@hotmail.com
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journal.medswu@gmail.com
rungrudee.2510@gmail.com
saya21@yahoo.com
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sirinya.wiroonrath@gmail.com
siwadol_kanyakam@yahoo.com
spr_prasatkaew@hotmail.com
kku.enjournal@gmail.com
sthompho@gmail.com
mathaporn.mo@spu.ac.th
becjournal.nu@gmail.com
suchada.skr@gmail.com
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ชื่อ - สกุล
สุทธิชัย อัสสะบ้ารุงรัตน์
สุนิติ สุภาพ
สุพิน อุดมผล
สุภัทรษร ทวีจันทร์
สุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
อทิตยา สัมพันธสิทธิ์
อนุพันธ์ สุทธิมาร
อนุวัต กระสังข์
อรพรรณ แก้วน้อย
อรมนต์ ศันติวิชยะ
อัมพร รักหนองแซง
อัมพวัน ดีพัฒชนะ
อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์
อินทิรา นนทชัย
อิสริยา วุฒิสินธุ์
เอกเทศ อินทกาญจน์
เอกธิดา แดงปรก
เอกรัก ไชยสถาน

184
Engineering Journal
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
วารสารอินฟอร์เมชั่น
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารศึกษาศาสตร์
วารสารร่มพฤกษ์
The Bangkok Medical Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารพัฒนาสังคม
ารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
วารสารเภสัชศาสตร์อสี าน
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
Engineering Journal
วารสารญี่ปุ่นศึกษา
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสาร
editor@engj.org
engineer@kbu.ac.th
supin@kku.ac.th
manee_piw@windowslive.com
swtm@kmutnb.ac.th
watanu@hotmail.com
suvimonv@yahoo.com
Atitaya.sa@bangkokhospital.com
eakarak63@gmail.com
anuwat.kra@hotmail.com
cujournaledu@gmail.com
jsdnida@hotmail.com
amporu@kku.ac.th
ampawan.d@hotmail.com
artvon@kku.ac.th
intira@sut.ac.th
chichy_9@hotmail.com
intakan@gmail.com
eaktida@asia.tu.ac.th
eakarak63@gmail.com
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ชื่อ - สกุล
ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
คุณชลนภา ชื่นชมรัตน์
คุณอังสนา โตกิจกล้า
คุณเพชรา สังขะวร
คุณวรพีพรรณ ช่วงสกุล
คุณศรัณย์ วัชราภัย
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
ดร.อลิสา คงทน
คุณศวิต กาสุริยะ
คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร
ดร.วสุ ปฐมอารีย์
รศ.ทพ.ดร.ธีระศักดิ์ ดารงรุ่งเรือง
ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รศ.ดร.ขวัญเนตร สมบัตสิ มภพ
Mr. Derrick Duncombe
Mr. Inn Beng Lee
Dr. Phalthy Hap
Dr. Nith Bunlay
Dr. Hul Seingheng

หน่วยงาน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Elsevier
Elsevier
Royal University of Law and Economics, Cambodia
Ministry of Education Youth and Sport, Cambodia
Institute of Technology of Cambodia, Cambodia

รายชื่อวิทยากร, ผู้เข้าร่วมประชุมรับเชิญ และคณะทางาน
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41
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Dr. Neth Baromey
Razamah bin Ridzuan
Ms. Thanaletchumi Dharmalingam
Prof. Dr. Myint Lwin
Prof. Dr. Yi Yi Maw
Mr. Dang Tran Thuong
Assoc. Prof. Dr. Le Quoc Hoi
Assoc. Prof. Dr. Dinh Phi Ho
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ผศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน
รศ. เอกชัย วิมลมาลา
ดร. สิทธิพงค์ มหาธนบดี
คุณปรียานุช รัชตะหิรญ
ั
คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย
คุณชาตรี วงษ์แก้ว
คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย
คุณอุมาพร เย็บปัก
คุณอานนท์ วงษ์ใหญ่
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน
Royal University of Phanom Penh, Cambodia
Malaysia Citation Index, Malaysia
Malaysia Citation Index, Malaysia
Kyaukse University, Myanmar
Yangon University of Foreign Language, Myanmar
National Economics University, Vietnam
National Economics University, Vietnam
University of Economics, Vietnam
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ชื่อ - สกุล
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม
นางสาวอาริยา วงศ์สุวรรณ
นางสาวสุมมนา วัสสระ
นางสาวภาวนา วัชรเสถียร
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
นางสาวสุกัญญา คาภาศรี
นางสาวพเยาว์ สง่างาม
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