
 

 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที่  ๐๑๓๙๓/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกองบรรณำธิกำรรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

"วิทยำศำสตร์วิจัย" ครั้งท่ี ๑๒  

------------------------------------ 
 

 ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้ าภาพร่วม ๖ 
สถาบัน ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ท าให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
และยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงาน
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
จึงให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๑๒ ดังนี้ 

๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    บรรณาธิการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง) 
๒.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองบรรณาธิการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์) 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล    ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต   ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา     ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  พุทธชาติ    ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รตนนท์ โชติมา                        ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

 

 



 

 

 
 

 ๘. ดร.พิทักษ์ อินธิมา       ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
 ๙. ดร.วชัรพงษ์ อนรรฆเมธี      ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

๑๐. ดร.บวร  คุณากรนุรักษ์      ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจติ รอดเทศ                        กองบรรณาธิการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข  อุงจิตต์ตระกูล    กองบรรณาธิการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ  กลิ่นเอ่ียม    กองบรรณาธิการ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นามนาค                       กองบรรณาธิการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช    กองบรรณาธิการ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม     กองบรรณาธิการ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ                       กองบรรณาธิการ 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง                        กองบรรณาธิการ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์                       กองบรรณาธิการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์                       กองบรรณาธิการ 

๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์                       กองบรรณาธิการ 

๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์  เพ็ชญไพศิษฏ์   กองบรรณาธิการ 

๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เปรมจิต    กองบรรณาธิการ 

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ                       กองบรรณาธิการ 

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส                       กองบรรณาธิการ 

๑๖. รองศาสตราจารย์สมชาย กฤตพลวิวัฒน์                       กองบรรณาธิการ 

๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  ศรีสวัสดิ ์                       กองบรรณาธิการ 

๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  อ่ าทอง    กองบรรณาธิการ 

๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา แก้วพูลสุข                       กองบรรณาธิการ 

๒๐. รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง                       กองบรรณาธิการ 

๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์  เกษร                        กองบรรณาธิการ 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์ จ าปาไชยศรี                       กองบรรณาธิการ 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ มดนาค                       กองบรรณาธิการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์                       กองบรรณาธิการ 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร สุขเสริญ                       กองบรรณาธิการ 

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริน ศรีปรางค์                        กองบรรณาธิการ 

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน ์บุญผ่อง                        กองบรรณาธิการ 

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ อุดแน่น                       กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  กล่ าเทศ                       กองบรรณาธิการ 

๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ วรสิงห์                       กองบรรณาธิการ 

๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภารตัน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์                      กองบรรณาธิการ 

๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย                        กองบรรณาธิการ 

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจติต์ เหมะวิบูลย์                       กองบรรณาธิการ 

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาภทัร เจริญไทย                       กองบรรณาธิการ 

๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์                       กองบรรณาธิการ 

๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรุง้ อวยพรกชกร                       กองบรรณาธิการ 

๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล                       กองบรรณาธิการ 

๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู                       กองบรรณาธิการ 

๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ                       กองบรรณาธิการ 

๔๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อ่ิมค า พุฒค า                       กองบรรณาธิการ 

๔๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกร ปัญญาอินทร์                       กองบรรณาธิการ 

๔๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส                        กองบรรณาธิการ 

๔๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม                       กองบรรณาธิการ 

๔๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สิริกุลขจร                       กองบรรณาธิการ 

๔๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรตัน์  ทองค า                       กองบรรณาธิการ 

๔๖.  Assistant Professor Dr.Filip  Kielar                        กองบรรณาธิการ 

๔๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม                       กองบรรณาธิการ 

๔๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตนนท์ โชติมา                       กองบรรณาธิการ 

๔๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวสิา เจนรุ่งโรจน์สกุล                      กองบรรณาธิการ 

๕๐.  Assistant Professor Dr.Gareth Ross                       กองบรรณาธิการ 

๕๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ภูพวก                        กองบรรณาธิการ 

๕๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว จันทร์เนย                       กองบรรณาธิการ 

๕๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด                       กองบรรณาธิการ 

๕๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์ หอมจันทร์                       กองบรรณาธิการ 

๕๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นางงาม                       กองบรรณาธิการ 

๕๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด                       กองบรรณาธิการ 

๕๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  สีธรรมใจ                       กองบรรณาธิการ 

๕๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล                      กองบรรณาธิการ 

๕๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน  แสงอินทร์                       กองบรรณาธิการ 

๖๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนริสา  คุณประทุม                       กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๖๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.รองเดช ตั้งตระการพงษ์   กองบรรณาธิการ 

๖๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลกัษณ์  ยิ้มตระกูล                       กองบรรณาธิการ 

๖๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  พุทธชาติ                       กองบรรณาธิการ 

๖๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตชัย สุวรรณาคม                       กองบรรณาธิการ 

๖๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม                       กองบรรณาธิการ 

๖๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล                       กองบรรณาธิการ 

๖๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์                       กองบรรณาธิการ 

๖๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร เวียงมูล                        กองบรรณาธิการ 

๖๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารตัน์  ชาติสุทธิ                       กองบรรณาธิการ 

๗๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก จันต๊ะยอด                       กองบรรณาธิการ 

๗๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  ประเสริฐปาลิฉัตร                    กองบรรณาธิการ 

๗๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์                      กองบรรณาธิการ 

๗๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั  ขันนาม                       กองบรรณาธิการ 

๗๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจริา ดีแจ้ง                        กองบรรณาธิการ 

๗๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์                       กองบรรณาธิการ 

๗๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรพรรณ ชูถิ่น                        กองบรรณาธิการ 

๗๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์                       กองบรรณาธิการ 

๗๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์                       กองบรรณาธิการ 

๗๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก                       กองบรรณาธิการ 

๘๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ จินดารักษ์                       กองบรรณาธิการ 

๘๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  ศิริสัมพันธ์วงษ์                       กองบรรณาธิการ 

๘๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี ข าล้ าเลิศ                       กองบรรณาธิการ 

๘๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา                       กองบรรณาธิการ 

๘๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา                       กองบรรณาธิการ 

๘๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล                       กองบรรณาธิการ 

๘๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต                      กองบรรณาธิการ 

๘๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ                       กองบรรณาธิการ 

๘๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า                        กองบรรณาธิการ 

๘๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์                       กองบรรณาธิการ 

๙๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล                       กองบรรณาธิการ 

๙๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวิน ธนะวงษ์                        กองบรรณาธิการ 

๙๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วงษ์ไทย                        กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๙๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์                       กองบรรณาธิการ 

๙๔.  ดร.กัลยา บุญหล้า       กองบรรณาธิการ 

๙๕.  ดร.วัชพงษ์  อนรรฆเมธี      กองบรรณาธิการ 

๙๖.  ดร.สุภลักษณ์  สุมาลย์โรจน์                         กองบรรณาธิการ 

๙๗.  ดร.นิมิตร  ศรีปรางค์                          กองบรรณาธิการ 

๙๘.  ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต                         กองบรรณาธิการ 

๙๙. ดร.บุษบา ปิ่นชัยพัฒน์                         กองบรรณาธิการ 

๑๐๐. ดร.สุทธิชาติ เกิดผล                         กองบรรณาธิการ 

๑๐๑. ดร.ศุภนิมิต  เจียมพานิชยกุล     กองบรรณาธิการ 

๑๐๒. ดร.สกุลนา  วงค์สายปัน      กองบรรณาธิการ 

๑๐๓. ดร.ประสุข โฆษวิฑิตกุล                          กองบรรณาธิการ 

๑๐๔. ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ า                         กองบรรณาธิการ 

๑๐๕. ดร.ปรารถนา โลพิน                         กองบรรณาธิการ 

๑๐๖. ดร.พิทักษ์ อินธิมา                          กองบรรณาธิการ 

๑๐๗. ดร.ศุภพัชรี  ธนสารไพบูรณ์                         กองบรรณาธิการ 

๑๐๘. ดร.อุรศรี สูยะศุนานนท์                         กองบรรณาธิการ 

๑๐๙. ดร.อนันต์ เคนท้าว                          กองบรรณาธิการ 

๑๑๐. ดร.บวร  คุณากรนุรักษ์      กองบรรณาธิการ 

๑๑๑. ดร.เกศวลี  ยงรัมย์                          กองบรรณาธิการ 

๑๑๒. ดร.จารุ  จุติมูสิก                          กองบรรณาธิการ 

๑๑๓. ดร.วาที   ศรีนิล                          กองบรรณาธิการ 

๑๑๔. ดร.ทีปานีส  ชาชิโย                         กองบรรณาธิการ 

๑๑๕. ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว                         กองบรรณาธิการ 

๑๑๖. ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์                         กองบรรณาธิการ 

๑๑๗. ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม                         กองบรรณาธิการ 

๑๑๘. Dr.Antony  Harfield                         กองบรรณาธิการ 

๑๑๙. ดร.ณัฐพล คุ้มใหญ่โต                         กองบรรณาธิการ 

๑๒๐. ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล                         กองบรรณาธิการ 

๑๒๑. อาจารย์ชัยชาญ  มณีรัตนรุ่งโรจน์     กองบรรณาธิการ 

๑๒๒. อาจารย์ธัญญา อุดอ้าย                         กองบรรณาธิการ 

๑๒๓. อาจารย์พงษ์ศักดิ์  โขขุนทด                         กองบรรณาธิการ 

 



 

 

 
 

มหำวิทยำลัยทักษิณ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  เรียนสุทธิ์    กองบรรณาธิการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์     กองบรรณาธิการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์     กองบรรณาธิการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร  แซ่วัน     กองบรรณาธิการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล     กองบรรณาธิการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภ ี ไชยรัตน์     กองบรรณาธิการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชิา  อ่ิมนาง     กองบรรณาธิการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  สังข์วิสุทธิ์    กองบรรณาธิการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ ์ บุญชุม     กองบรรณาธิการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา  สิทธิสาร    กองบรรณาธิการ 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม    กองบรรณาธิการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุพงศ์   กองบรรณาธิการ 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ    กองบรรณาธิการ 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ  คิดดี     กองบรรณาธิการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวฒัน์ชัย  เทพนวล    กองบรรณาธิการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา  แสงสุบัน    กองบรรณาธิการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  อ าลอย    กองบรรณาธิการ  
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ชะนะ    กองบรรณาธิการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงศ์  ไชยบุรี    กองบรรณาธิการ 

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  นิยะสม    กองบรรณาธิการ 

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา    กองบรรณาธิการ 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา  ร่าหมาน    กองบรรณาธิการ 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยาห์ ฟาน เบม    กองบรรณาธิการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์    กองบรรณาธิการ 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ    กองบรรณาธิการ 

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารีนา  มะหนิ    กองบรรณาธิการ 

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์  จันทร์สูรย์    กองบรรณาธิการ 

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม     กองบรรณาธิการ 

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนส าราญวงศ์   กองบรรณาธิการ 

๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรีพร  สงัข์ทอง     กองบรรณาธิการ 

๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรยา ปรีชาพานิช    กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดา เธียรมนตรี     กองบรรณาธิการ 

๓๓. ดร.สุทธิวัฒน์  ทองนาค      กองบรรณาธิการ 

๓๔. ดร.วาเรียม  ช่วยจันทร์      กองบรรณาธิการ 

๓๕. ดร.วิษณุ    นภาพันธ์      กองบรรณาธิการ 

๓๖. ดร.จันทวรรณ  น้อยศรี      กองบรรณาธิการ 

๓๗. ดร.อรสา  อนันต์       กองบรรณาธิการ 

๓๘. ดร.สุวิมล  จุงจิตร ์       กองบรรณาธิการ 

๓๙. ดร.ณภัทร แก้วภิบาล      กองบรรณาธิการ 

๔๐. ดร.คณิดา สินใหม          กองบรรณาธิการ 

๔๑. ดร.นิชากรณ์  พันธ์คง      กองบรรณาธิการ 

๔๒. ดร.สุทธิษา  ก้อนเรือง      กองบรรณาธิการ 

๔๓. ดร.คมกริช  โชคพระสมบัติ      กองบรรณาธิการ 

๔๔. ดร.การะเกด  แก้วใหญ่      กองบรรณาธิการ 

๔๕. ดร.วันกุศล  ชนะสิทธิ์      กองบรรณาธิการ 

๔๖. ดร.ภูมิน นุตรทัต       กองบรรณาธิการ 

๔๗. ดร.อัคนี  ผิวหอม       กองบรรณาธิการ 

๔๘. ดร.พิมประภา  ชัยจักร      กองบรรณาธิการ 

๔๙. ดร.เกษศิรินทร์  รัทจร      กองบรรณาธิการ 

๕๐. ดร.อนุรักษ์  อุดมเวช      กองบรรณาธิการ 

๕๑. ดร.จิราพร  ช่อมณี       กองบรรณาธิการ 

 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ                      กองบรรณาธิการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย                       กองบรรณาธิการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์    กองบรรณาธิการ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา  เสียงเพราะ                       กองบรรณาธิการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร    กองบรรณาธิการ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจริญไพศาล                      กองบรรณาธิการ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช  แขมมณี                       กองบรรณาธิการ 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า           กองบรรณาธิการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกิา  สุวรรณาศรัย      กองบรรณาธิการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรักษ์  ศรวณียารักษ์    กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย                      กองบรรณาธิการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม                      กองบรรณาธิการ 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์                       กองบรรณาธิการ 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ  พลประทีป    กองบรรณาธิการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา                      กองบรรณาธิการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง                       กองบรรณาธิการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรส  การะเวก    กองบรรณาธิการ 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ                      กองบรรณาธิการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิษฐาน  ศรีนวล                      กองบรรณาธิการ 

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล                 กองบรรณาธิการ     
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล       กองบรรณาธิการ        
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศญาพัฒน์  สุขใส          กองบรรณาธิการ 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิรา ล าดวนหอม                      กองบรรณาธิการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารยี์  รุ่งรัตน์เกษม                      กองบรรณาธิการ 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณหทัย  ฤกษ์ฤทัยรัตน์    กองบรรณาธิการ 

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา สิรสุนทร    กองบรรณาธิการ 

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญวัฒน์  หาอาษา    กองบรรณาธิการ 

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์                      กองบรรณาธิการ 

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ               กองบรรณาธิการ 

๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก  จันทรจรูญ               กองบรรณาธิการ 

๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย     กองบรรณาธิการ 

๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี                      กองบรรณาธิการ 

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล                      กองบรรณาธิการ 

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์                     กองบรรณาธิการ 

๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ                      กองบรรณาธิการ 

๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา     กองบรรณาธิการ 

๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินนัท์ พฤกษ์ประมูล                      กองบรรณาธิการ 

๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์                      กองบรรณาธิการ 

๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์                      กองบรรณาธิการ 

๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา                      กองบรรณาธิการ 

๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตร ี ผลประเสริฐ                     กองบรรณาธิการ 

๔๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  เจริญเรืองกิจ    กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๔๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ    กองบรรณาธิการ 

๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล  สุขพัฒน์     กองบรรณาธิการ 

๔๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล    กองบรรณาธิการ 

๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ  สริินิลกุล     กองบรรณาธิการ 

๔๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  สุคนธชาติ    กองบรรณาธิการ 

๔๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต    กองบรรณาธิการ 

๔๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒ ิวิจารณ์     กองบรรณาธิการ 

๕๐. ดร.พิรพรรณ  พลบุรี       กองบรรณาธิการ 

๕๑. ดร.ประวัติ  อังประภาพรชัย      กองบรรณาธิการ 

๕๒. ดร.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม      กองบรรณาธิการ 

๕๓. ดร.พรทิพย์ บุญศรี                         กองบรรณาธิการ 

๕๔. ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ์                        กองบรรณาธิการ 

๕๕. ดร.จิตต์โสภา  เฉลียวศักดิ์      กองบรรณาธิการ 

๕๖. อาจารย์วีณา  ทองรอด      กองบรรณาธิการ 

๕๗. ดร.มนตรี  มณีภาค       กองบรรณาธิการ 

๕๘. ดร.วิทยา  ผาค า                         กองบรรณาธิการ 

๕๙. ดร.นพนิธิ  ทองหิน       กองบรรณาธิการ 

๖๐. ดร.วิภูสินี  วรโชติติยานนท์      กองบรรณาธิการ 

๖๑. ดร.ธนิต  ศิริบุญ                         กองบรรณาธิการ 

๖๒. ดร.รักชนก  โคโต       กองบรรณาธิการ 

๖๓. ดร.ก้องเกียรติ  จ าปาศรี      กองบรรณาธิการ 

๖๔. ดร.เสริมศรี  ไทยแท้       กองบรรณาธิการ 

๖๕. ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์                        กองบรรณาธิการ 

๖๖. ดร.อุทุมพร มาโต                         กองบรรณาธิการ 

๖๗. ดร.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร      กองบรรณาธิการ 

๖๘. ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์                        กองบรรณาธิการ 

๖๙. ดร.จิตตินาถ  รัตนมุง       กองบรรณาธิการ 

๗๐. ดร.วิศรุต โพธิ์อ้น                         กองบรรณาธิการ 

๗๑. ดร.ธันวา ธีระกาญจน์                          กองบรรณาธิการ 

๗๒. ดร.สุชาดา พงษ์ประเสริฐ                        กองบรรณาธิการ 

๗๓. ดร.นพดล  วิชิตสงคราม      กองบรรณาธิการ 

๗๔. ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์                         กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๗๕. ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข       กองบรรณาธิการ 

๗๖. อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา                        กองบรรณาธิการ 

๗๗. ดร.พินิจ  ข าวงษ์                         กองบรรณาธิการ 

๗๘. ดร.ณวรา สีที                          กองบรรณาธิการ 

๗๙. ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว                         กองบรรณาธิการ 

๘๐. ดร.ศิริสรรพ  เหล่าหะเกียรติ               กองบรรณาธิการ 

๘๑. ดร.วีระ  สอ้ิง       กองบรรณาธิการ 

๘๒. ดร.โสภณ  มงคลลักษมี      กองบรรณาธิการ 

๘๓. ดร.ศุภร  คนธภักดี       กองบรรณาธิการ  
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๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  ตั้งเกริกโอฬาร              กองบรรณาธิการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จเร  จรัสจรูญพงศ์              กองบรรณาธิการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์    กองบรรณาธิการ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  แซ่เอ็ง     กองบรรณาธิการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ  เดชะปัญญา              กองบรรณาธิการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ  ภาสุระ               กองบรรณาธิการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทมิา  ปิยะพงษ์    กองบรรณาธิการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประทีปรัตน์              กองบรรณาธิการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาวดี  สุริยพันธุ์              กองบรรณาธิการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี  ยืนยงพุทธกาล    กองบรรณาธิการ 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  บุญภักดี              กองบรรณาธิการ 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  อธิพรชัย          กองบรรณาธิการ 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิศษิฏ์  ยะสารวรรณ             กองบรรณาธิการ 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์              กองบรรณาธิการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ณ หนองคาย              กองบรรณาธิการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น              กองบรรณาธิการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  นวคุณ    กองบรรณาธิการ 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกด  เทศศรี       กองบรรณาธิการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ      กองบรรณาธิการ 

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  ตระกูลสุจริตโชค             กองบรรณาธิการ 

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี  จงอร่ามเรือง              กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์  สุวัฒนมาลา            กองบรรณาธิการ 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  วงษ์เกษม              กองบรรณาธิการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  ศรีมงคล    กองบรรณาธิการ 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ  สามารถ    กองบรรณาธิการ 

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เนียมวงษ์              กองบรรณาธิการ 

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพร  เนียมวงษ์              กองบรรณาธิการ 

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  บูรณวงศ์              กองบรรณาธิการ 

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  วิทิตอนันต์              กองบรรณาธิการ 

๓๐. ดร.ศิรศาธิญากร  บรรหาร                กองบรรณาธิการ 

๓๑. ดร.ชัชวิน  เพชรเลิศ                 กองบรรณาธิการ 

๓๒. ดร.ประสาร  อินทเจริญ      กองบรรณาธิการ 

๓๓. ดร.ภัทราวุธ  ไทยพิชิตบูรพา                กองบรรณาธิการ 

๓๔. ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์                กองบรรณาธิการ 

๓๕. ดร.สิริมา  ชินสาร       กองบรรณาธิการ 

๓๖. ดร.ณัฐพงษ์  ศรีสุข                 กองบรรณาธิการ 

๓๗. ดร.อภิศักดิ์  ไชยโรจน์วัฒนา                กองบรรณาธิการ 

๓๘. ดร.บ ารุงศักดิ์  เผื่อนอารีย์      กองบรรณาธิการ 

๓๙. ดร.ลี  ศาสนพิทักษ์       กองบรรณาธิการ 

๔๐. ดร.ชาติไทย  ไทยประยูร      กองบรรณาธิการ 

๔๑. อาจารย์ภัทราภรณ์  กิจผลเจริญ     กองบรรณาธิการ 
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๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร  ชุติมันต์     กองบรรณาธิการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์  กุมพล     กองบรรณาธิการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร  บุษบาบดินทร์    กองบรรณาธิการ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ฤทธิเดช     กองบรรณาธิการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ    กองบรรณาธิการ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล  มีนา     กองบรรณาธิการ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  จุรีมาศ     กองบรรณาธิการ 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  สีหานาม    กองบรรณาธิการ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  สุทธิข า     กองบรรณาธิการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  สาขี     กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม    กองบรรณาธิการ 

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย  ชาแท่น    กองบรรณาธิการ 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน  นาคสุวรรณ์กุล   กองบรรณาธิการ 

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  หาญสูงเนิน    กองบรรณาธิการ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์  สีพลไกร    กองบรรณาธิการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เจิมจิตต์พรชัย   กองบรรณาธิการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา  สุระภี     กองบรรณาธิการ 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนชยา  เจียงประดิษฐ์    กองบรรณาธิการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  ผิวอ่อน    กองบรรณาธิการ 

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  วิริยะพงษ์    กองบรรณาธิการ 

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ทองมูล    กองบรรณาธิการ 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  บุญปก     กองบรรณาธิการ 

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระนันท์  ค าภักดี    กองบรรณาธิการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ยา  อนันตยเศรษฐี   กองบรรณาธิการ 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนันท์  ขามทอง    กองบรรณาธิการ 

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสงสุระ    กองบรรณาธิการ 

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  บุญชารี     กองบรรณาธิการ 

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วิริยะพงษ์    กองบรรณาธิการ 

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์  ถุนาพรรณ์    กองบรรณาธิการ 

๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัสนันท์  ศรีสารคาม    กองบรรณาธิการ 

๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  คงเอียด    กองบรรณาธิการ 

๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาว ี ตั้งใจ     กองบรรณาธิการ 

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  พูเจริญศิลป์    กองบรรณาธิการ 

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉิ่งสูงเนิน    กองบรรณาธิการ 

๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  หาญสูงเนิน    กองบรรณาธิการ 

๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  แสงประจักษ์    กองบรรณาธิการ 

๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา  ยีรัมย์     กองบรรณาธิการ 

๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  เหลากูล    กองบรรณาธิการ 

๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย วงศาพรม    กองบรรณาธิการ 

๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์  โชคเก้ือ    กองบรรณาธิการ 

๔๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์  สีพลไกร    กองบรรณาธิการ 

๔๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี สารธิมา     กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๔๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  เครือเนตร    กองบรรณาธิการ 

๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ รัชตเวชกุล    กองบรรณาธิการ 

๔๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  ชีระโรจน์    กองบรรณาธิการ 

๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  พลหงษ์    กองบรรณาธิการ 

๔๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  ค าเมือง    กองบรรณาธิการ 

๔๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา  วิชาผง    กองบรรณาธิการ 

๔๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัสกา  ศิริอังคาวุธ    กองบรรณาธิการ 

๕๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์สิริ  ปักเคธาติ    กองบรรณาธิการ 

๕๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณศยา  ท่อนโพธิ์    กองบรรณาธิการ 

๕๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช คะเณมา                       กองบรรณาธิการ 

๕๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  โกมณเฑียร    กองบรรณาธิการ 

๕๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัค   สุระพร    กองบรรณาธิการ 

๕๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ    กองบรรณาธิการ 

๕๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ    กองบรรณาธิการ 

๕๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร  กทิศาสตร์    กองบรรณาธิการ 

๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิรา  มณีฉาย     กองบรรณาธิการ 

๕๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข                       กองบรรณาธิการ 

๖๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  สุทธิสา    กองบรรณาธิการ 

๖๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์                       กองบรรณาธิการ 

๖๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์                      กองบรรณาธิการ 

๖๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธท์ิพย์  เศวตนลินทล   กองบรรณาธิการ 

๖๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  บุญชาลี    กองบรรณาธิการ 

๖๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา กาญจนรัช                       กองบรรณาธิการ 

๖๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ืออาทร  ราชจันทร์    กองบรรณาธิการ 

๖๗. ดร.นุชสุภา สุนทมาลา      กองบรรณาธิการ 

๖๘. ดร.สุรศักดิ์  ขันค า       กองบรรณาธิการ 

๖๙. ดร.โรจนี  หอมชาลี       กองบรรณาธิการ 

๗๐. ดร.วิชญา  รัตนเมธาวี      กองบรรณาธิการ 

๗๑. ดร.ฉลองชัย  กล้าณรงค์      กองบรรณาธิการ 

๗๒. ดร.วรุจน์  นาคเสน       กองบรรณาธิการ 

๗๓. ดร.อินทิรา  ไชยะ       กองบรรณาธิการ 

๗๔. ดร.กมลฉัตร  ตราชู       กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๗๕. ดร.ภิญญา  อาจสาลี       กองบรรณาธิการ 

๗๖. ดร.ฐิติยา  เทพารส       กองบรรณาธิการ 

๗๗. ดร.สุภาวดี  วิชิตชาญ      กองบรรณาธิการ 

๗๘. ดร.อรสา  อินทร์น้อย      กองบรรณาธิการ 

๗๙. ดร.ธีรชัย  คุณโทถม       กองบรรณาธิการ 

 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์                กองบรรณาธิการ         
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์                        กองบรรณาธิการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล    กองบรรณาธิการ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อนันตลาโภชัย                       กองบรรณาธิการ 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์  จิตอ่อนน้อม                        กองบรรณาธิการ 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์  ชาติอารยะวดี                       กองบรรณาธิการ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ                       กองบรรณาธิการ 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอ่ียมพันธ์                        กองบรรณาธิการ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน    กองบรรณาธิการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อล าเจียก                       กองบรรณาธิการ 

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา  ทาตัน                        กองบรรณาธิการ 

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  จีนประชา                       กองบรรณาธิการ 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ช่อล าเจียก                       กองบรรณาธิการ 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด                       กองบรรณาธิการ 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ                       กองบรรณาธิการ 

๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์                       กองบรรณาธิการ 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์                       กองบรรณาธิการ 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์                       กองบรรณาธิการ 

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยากูล                       กองบรรณาธิการ 

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สืบแสน                       กองบรรณาธิการ 

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร                       กองบรรณาธิการ 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชว่ง บุญสุข            กองบรรณาธิการ  
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี                    กองบรรณาธิการ 

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ                        กองบรรณาธิการ 

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บ ารุง                       กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัลวี  ยศน้อย            กองบรรณาธิการ 

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล   แก่นเรณู                       กองบรรณาธิการ 

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  อินทร์จันทร์                       กองบรรณาธิการ 

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จ าปาทอง                       กองบรรณาธิการ 

๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ                       กองบรรณาธิการ  
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  มีเหลือ                       กองบรรณาธิการ 

๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ                       กองบรรณาธิการ 

๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง                       กองบรรณาธิการ 

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี                       กองบรรณาธิการ 

๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย                      กองบรรณาธิการ 

๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึงสน                       กองบรรณาธิการ 

๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาจารี  วีระ                        กองบรรณาธิการ 

๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ตามประดิษฐ์          กองบรรณาธิการ 
๓๙. ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์                          กองบรรณาธิการ 

๔๐. ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ                         กองบรรณาธิการ  
๔๑. ดร.พิมพ์ใจ แสงความสว่าง                          กองบรรณาธิการ 

๔๒. ดร.วัชราวุฒ ิกฤตินธรรม                         กองบรรณาธิการ 

๔๓. ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย                          กองบรรณาธิการ 

๔๔. ดร.พงศพัศ  แรงดี                          กองบรรณาธิการ 

๔๕. ดร.ศุภกร  จันเลน                          กองบรรณาธิการ 

๔๖. ดร.ชลธชิา กฤษณ์เพ็ชร์      กองบรรณาธิการ 

๔๗. ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์                         กองบรรณาธิการ 

๔๘. ดร.อาทิตย์  นันทขว้าง                         กองบรรณาธิการ 

๔๙. ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย                          กองบรรณาธิการ 

๕๐. ดร.เสาวลักษณ์ บุญมา      กองบรรณาธิการ 

๕๑. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร                          กองบรรณาธิการ 

๕๒. ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ                         กองบรรณาธิการ 

๕๓. ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ                          กองบรรณาธิการ 

๕๔. ดร.ปิติรัฐ  คงทองค า                          กองบรรณาธิการ 

๕๕. ดร.พัทธวรรณ ละโป้                          กองบรรณาธิการ 

๕๖. ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ      กองบรรณาธิการ 

๕๗. ดร.สรชัย  ค าแสน                          กองบรรณาธิการ 



 

 

 
 

๕๘. ดร.ณัฐพร  พุทธวงศ์                          กองบรรณาธิการ 

๕๙. ดร.ชัยพัฒน์  ลาพินี                          กองบรรณาธิการ 

๖๐. ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์                          กองบรรณาธิการ 

๖๑. ดร.นฤมล เสทธยะ                          กองบรรณาธิการ 

๖๒. ดร.บุณฑริกา  เทพสุคนธ์                         กองบรรณาธิการ 

๖๓. ดร.รัติยา  ณ อุบล                          กองบรรณาธิการ 

๖๔. ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์                         กองบรรณาธิการ 

๖๕. ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย      กองบรรณาธิการ 

๖๖. ดร.ลลิตา รัตนจิรวงศ์       กองบรรณาธิการ 

๖๗. ดร.สุทธาสินี กตัญญู       กองบรรณาธิการ 

๖๘. ดร.ธนิษฐา  เสมอใจ                    กองบรรณาธิการ    
๖๙. ดร.วิไลวรรณ  ภาคทอง      กองบรรณาธิการ 

๗๐. ดร.พักตร์วิภา  เชาว์พานิช                         กองบรรณาธิการ    
๗๑. ดร.วรรณฤดี  แก้วมีศรี                         กองบรรณาธิการ 

๗๒. ดร.เริงฤทัย  ศิริรักษ์                          กองบรรณาธิการ 

๗๓. ดร.เอ้ือมพร วิทยารัฐ                          กองบรรณาธิการ 

๗๔. ดร.พัชรพรรณ  จ านงนิจ                         กองบรรณาธิการ 

๗๕. ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ         กองบรรณาธิการ 

๗๖. ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์               กองบรรณาธิการ 

๗๗. ดร.เขมวดี  ปรีดาลิขิต            กองบรรณาธิการ      
๗๘. ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู                          กองบรรณาธิการ    
๗๙. ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ                         กองบรรณาธิการ       
๘๐. ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์                กองบรรณาธิการ           

 

หน้ำที ่ พิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพผลงานวิชาการในแต่ละกลุ่มสาขา 

 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่     ๘     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 


