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1 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  จ๋ิวพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 รองศาสตราจารย์ยาใจ  โรจนวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร  ยางประยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักด์ิ  ทองเน้ือแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  แสงฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  ชูคดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักด์ิ  บุญญาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศรี  อรรถจนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร  ยีขะเด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี  อินทมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  จิตรักษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต  รอดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์  บุญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย  มัฏฐารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  พลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  แก้วพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม  นาจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์  ชอบบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
33 อาจารย์ ดร.กนกกร  ศิริสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
34 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
35 อาจารย์ ดร.กาญจน์กมล  สุวิทยารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
36 อาจารย์ ดร.คมวิทย์  ศิริธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
37 อาจารย์ ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
38 อาจารย์ ดร.จรรย์สมร  ผลบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
39 อาจารย์ ดร.จิตรวี  เชยชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
40 อาจารย์ ดร.ชุติมา  จันทรจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
41 อาจารย์ ดร.ชูตา  แก้วละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
42 อาจารย์ ดร.ธนพงศ์  พันธ์ุทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
43 อาจารย์ ดร.นราวดี  บัวขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
44 อาจารย์ ดร.นัยนา  โง้วศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
45 อาจารย์ ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
46 อาจารย์ ดร.นุชษรา  พึ่งวิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
47 อาจารย์ ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
48 อาจารย์ ดร.ปวีณา  ดิกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
49 อาจารย์ ดร.พรรณี  ผุดเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
50 อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
51 อาจารย์ ดร.มนตรี  เด่นดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
52 อาจารย์ ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
53 อาจารย์ ดร.วนิดา  เพ็ชร์ลมุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
54 อาจารย์ ดร.วรพล  หนูนุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
55 อาจารย์ ดร.ศรุติพงศ์  ภูวัชร์วรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
56 อาจารย์ ดร.สายใจ  วัฒนเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” 
 

 SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1207 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 
การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ครั้งที่ 6 

"การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 

57 อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
58 อาจารย์ ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
59 อาจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
60 อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
61 อาจารย์ ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
62 อาจารย์ ดร.อิสระ  ทองสามสี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
63 อาจารย์เฉลิมชนม์  วรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
64 อาจารย์บรรจง  ทองสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
65 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์  โพธ์ิชาธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤต  รัตนมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
68 อาจารย์ ดร.ยุทธกร  ฤทธ์ิไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักด์ิ  สังขภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเลิศ  อาภานุทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  บุญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  จันระวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
74 อาจารย์ ดร.วิญญู  วีรยางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
75 อาจารย์ ดร.อมรรัตน  นาคะโร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
76 ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน  ไตรจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  พรหมไพจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนัจฉริย์  ด่านสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี  ต้ังคุปตานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  ทวีปรีดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  วณิชโยบล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  เปาะทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักด์ิ  อังกุรเศรณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
88 รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเป็น  อ่อนทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
89 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เชิงเชาว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
90 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
91 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร  ทองแท้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
92 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
93 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
94 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร  พรหมขุนทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
95 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ต๊ันสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
96 รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  ทุ่งหว้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
97 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร  เพิ่มค า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
98 รองศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์  มีสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
99 ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
100 อาจารย์ ดร.ค าแหง  วัฒนเสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
101 อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร  ปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
102 อาจารย์ ดร.สุณีย์  หวันเหล็ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
103 อาจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์  รินไธสง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า  ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม  วัดไธสง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
111 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  โกมลวานิช มหาวิทยาลัยทักษิณ 
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ดินลานสกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
114 รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ 
115 รองศาสตราจารย์ดร.นิคม  ชูศิริ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
116 อาจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี ศิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
117 อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด า มหาวิทยาลัยทักษิณ 
118 อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
119 อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
120 อาจารย์ ดร.วาสนา  สุวรรณวิจิตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
121 อาจารย์ ดร.สุธี  โง้วศิริ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คชภักดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
124 อาจารย์ ดร.พีรนาฏ  คิดดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
125 อาจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  พรหมใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
127 รองศาสตราจารย์เดช  เหมือนขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
128 รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
129 อาจารย์ ดร.ชาตรี  หอมเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
130 อาจารย์ ดร.ธนากรณ์  ด าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
131 อาจารย์ ดร.สุชาติ  จันทรมณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
132 อาจารย์ ดร.อาคม  ลักษณะสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์  สีเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตไสใหญ่ 
134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา  วังศิริกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจ้ียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย  พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
138 รองศาสตราจารย์ ดร.วัน  เดชพิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
139 อาจารย์ ดร.กัลยา  ตันสกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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140 ดร.ชัดเจน  จันทรพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
141 ดร.กัลยาณี  ยังสังข์ วิทยาลัยนาฎศิลป์ พัทลุง 
142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร  นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
143 ดร.นิรชร  ชูติพัฒนะ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา 
144 ดร.พัชนี  นัครา ส านักงานป้องกันควบคุมโรงที่ 12 จังหวัดสงขลา 
145 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  พรหมโสภา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ทิพย์ธารา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
147 ศาสตราจารย์อ านวย  ยัสโยธา ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 


