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บรรณาธิการแถลง
“วารสารประชากร” เน้ นคุณภาพของบทความวิจยั ที่เกี่ยวกับเรื่ องประชากรมนุษย์
บทความวิจยั ที่จะได้ รับการตีพิมพ์จะมีผ้ ทู รงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องช่วยอ่าน และ
พิจารณาว่ามีคณ
ุ ภาพเพียงพอหรื อไม่ หรื อควรมีการปรับปรุงแก้ ไขประการใด
นอกเหนือจากคณะที่ปรึ กษาของกองบรรณาธิการที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ วยแล้ ว ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นที่รับเป็ นผู้พิจารณาบทความวิจยั ให้ วารสารประชากรฉบับนี ้
มีรายชื่อดังนี ้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบทความ












รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินงั
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากรณ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์.ดร. พจนา หันจางสิทธิ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์.ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบลู ย์
ดร. สวรัย บุณยมานนท์

การศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้อมูล
การรักษาพยาบาลของผู้มส
ี ิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์
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กมลชนก ขาสุวรรณ
แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการ
นักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน

53
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ภัควลัญชญ์ ศรี สตั ยากุล และณิชากร น้ อยวงษ์
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อภิญญ์ พทั ร์ กุสิยารังสิทธิ์
ลักษณะการอยู่อาศัยและความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนบทไทย
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