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สถาบัน คณะหรือส่วนงานเทียบเท่า คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อีเมล วันท่ีขึ้นทะเบียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธ์ุ vimolvan.p@chula.ac.th 17 ม.ค. 65

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ peerapong.tr@ku.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา พิมศักด์ิ anucha.pi@ksu.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล fedustt@ku.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ kkanita.kt@gmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน nankom@kku.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ พระธานี bprathanee@gmail.com 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น kandad@kku.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน thuanthong@tsu.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์ skanokphorn@yahoo.com 9 มี.ค. 65

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร. นิจกานต์ หนูอุไร nitchakarn156@gmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ อาจารย์ ดร. นคร ศรีสุขุมบวรชัย nakorn.sri@kmutt.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา ปรารัตน์ panida.p@sciee.kmutnb.ac.th 9 มี.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ อํ่าชิต sumet.u@sci.kmutnb.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ kamolwan.l@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวนี นรัตถรักษา phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บพิธ ฉุยฉาย bopit.c@eat.kmutnb.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสนอ สะอาด saner.s@rmutsv.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ roonsivi@g.sut.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาจารย์ ดร. สรชัย กมลล้ิมสกุล sorachai@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ jantakank@sut.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์ tidarut@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร cjothit@sut.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ charuk@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์ nitinat@g.sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ จงกล pornsiri@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ yupa@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา มีวาสนา mkhanidtha@sut.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ chalalai@sut.ac.th 17 ม.ค. 65
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ นลิน สิทธิธูรณ์ pinnalin@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา prapat@sut.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ tns.poon@gmail.com 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด วรรณพรศิริ drchom9@hotmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสรวง ยุทธนา sudsuangy@nu.ac.th 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ janjirap@nu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภัตรา ประทุมชาติ supatraw@nu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญณิภา ทัศนภักด์ิ kannipal@nu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร เงินคํา jatupornn@nu.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิยา สกุลศักด์ิ natthiyak@nu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทิพย์ บุญส่ง tantips@hotmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ ดร. นรา วดี ชมภู narawadeec@nu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภิส วรรณิสสร netnaphisw@nu.ac.th 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์ ดร. พฤฒินันท์ สุฤทธ์ิ psurit@hotmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. รักษิณา พลสีลา raxsinap@nu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ชนะสงค์ rachaneec@nu.ac.th 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรัตน์    สิทธิศักด์ิ sutthirats@nu.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย sutisat@nu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. อรระวี คงสมบัติ onraweek@nu.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. สุรเดช จิตประไพกุลศาล suradet.j@gmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล kanokwans@nu.ac.th 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ rudklawp@nu.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ปรินทิรา ทานะวงศ์ parintirat@nu.ac.th 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง lawang@go.buu.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ แลน้อย watchara.la@up.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ krisada.ja@up.ac.th 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ kanchanurat.ma@up.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี โอภาสนันท์ paraleeo@gmail.com 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ สรวิศ บุญญฐี sorawit.bo@up.ac.th 9 เม.ย. 65
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มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ชูรัศมี jantima.ch@up.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ saengrawees@yahoo.com 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรชัย คําแสน sorabond@gmail.com 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ bjantanee2@gmail.com 19 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ singhsri@hotmail.com 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระมหากฤษฎา แซ่หลี krisada.sae@mcu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ thatphong@hotmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ preeda@mju.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร fongpetch@yahoo.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาจารย์ ดร. วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ vlldmju@gmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม jewy.ja@gmail.com 11 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ลาน้ําเที่ยง k.lanumteang@mju.ac.th 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาภรณ์ ปันทะรส ratchadaporn_p@mju.ac.th 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง Muang05@yahoo.com 11 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน paweena-c@mju.ac.th 11 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม อาจารย์ ดิศสกุล อ้ึงตระกูล shockice69@gmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ุระวี กองบุญเทียม punravee@mju.ac.th 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาววิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์ watcharee@mju.ac.th 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์ willowliew@gmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม wboontham@hotmail.com 11 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์ veerasilpa411@gmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดวงพร เพ่ิมสุวรรณ duangphornpax@gmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ jrbee@hotmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ koyanin@gmail.com 8 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน saroat@mfu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เดชาทัย suwanna.dea@mfu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี สรรเสริญ rachaneesunsern@gmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ นาง ศิริพร ฉายาทับ siriporncha@webmail.npru.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพอุษา ศรีเพริศ tippausa@gmail.com 9 เม.ย. 65
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา apirak.pa@mail.wu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว nuttikarn.no@wu.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี เดชะปัญญา khamwipawee@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสิทธ์ิ หิรัญสาย poonsit.hi@mail.wu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบําบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาภรณ์ พู่เจริญ pakaphu@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัญคดา อนุวงศ์ kunyadaj@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ sirilukr@g.swu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรี ศุภสุธีกุล ajaree.supasuteekul@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเดช โลศิริ chudech@g.swu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ กลีบบัว chaiyut@g.swu.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล wai959@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ อาจารย์ ดร. นุกูล แดงภูมี dangpumee_n@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ roonrakwit_p@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช nunthanid_j@su.ac.th 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อศักด์ิ อินทรไพโรจน์ Intaraphairot_T@su.ac.th 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ngawhirunpat_t@su.ac.th 9 มี.ค. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภา หวังวัฒนา wbunyapa@gmail.com 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุรินทร์ เจริญสุขใส charoensuksai_p@su.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ Bunchuailua_w@su.ac.th 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร janmahasatian_s@su.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีนาฏ กริชชาญชัย Krichanchai_s@su.ac.th 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์ piriyaprasarth_s@su.ac.th 22 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง apirakaramwong_a@su.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาจัดการ อาจารย์ ดร. โกสินทร์ เตชะนิยม kosincoke@hotmail.com 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล sawanya@ms.su.ac.th 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ hirunkasi_k@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวิตา สุวรรณชวลิต suwanchawalit_c@silpakorn.edu 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง adthalungrong_c@su.ac.th 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ช่ืนอ่ิม suy85@hotmail.co.uk 17 เม.ย. 65
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มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ brocklehurst_t@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ dechaphanbkk@gmail.com 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา phumeechanya_s@su.ac.th 25 มี.ค. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทยากร จารุชัยมนตรี charuchaimontri_t@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ดร. อมรา วีระวัฒน์ Verawat_a@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทพญ. ฉวีวรรณ ช่ืนชูผล chawiwan24@gmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ luppana.k@psu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ ดร. ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง arsun.do@psu.ac.th 29 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ sokaranr@medicine.psu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัช ชาญชญานนท์ cardiacpsu@gmail.com 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภมรี สุรเกียรติ pamaree.s@psu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ Sansanee.sa@psu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลธรรม อํ่าสกุล kamontam.u@psu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ kawinbhat.s@psu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ attachai.u@psu.ac.th 17 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร. วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ wisanee.y@psu.ac.th 9 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักด์ิ เรืองพีระกุล rtaweesak@coe.psu.ac.th 9 มี.ค. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ sangsuree.v@psu.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ดร. อับดุลฮากิม มะสะ abdulhakim.m@psu.ac.th 29 มิ.ย. 65
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