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ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ
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รศ.ดร.วิรัตน  ธรรมาภรณ 

ผศ.ดร.ปุญญพัฒน  ไชยเมล
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ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ
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ผศ.ดร.ประสงค เกษราธิคุณ
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8 นายสิทธิพร รอดปงหวาน รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห 

ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา
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12 นายอังกูร แกวยอง อ.ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี 

ผศ.ดร. อุษา  อนทอง

รูปแบบการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ : โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ําโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วารสารวินาคบุตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562) 2562

13 พันเอกเฉลิมพงศ  คงบัว อ.ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี 

ผศ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง

การพัฒนากระบวนการเสริมสรางจิตสํานึกรักชาติโดยใชหลักสูตรนศท.ไทยใจรักชาติใหกับนักศึกษาวิชาทหารของศูนยการฝกนักศึกษาวิชา
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) 2562

14 นายชาญเกียรติ  รัตนบุรี รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห

อ.ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี

อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์
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15 นางสาวหทัยรัตน  วัฒนพฤกษ รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห

ผศ.ดร.วสันต  กาญจนมุกดา

ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช
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