
ท่ี มหาวทิยาลัย ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิา คณะ อีเมล์

1 มหาวิทยาลยัศิลปากร นาง สุพิชญา   ตรีบุญเมือง นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ csupitc1@gmail.com
2 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ เพญ็ลกัษณ์ วงศจ์งใจหาญ ภาษาฝร่ังเศส โบราณคดี wongchongchaiha_p@su.edu
3 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล ภาษาญ่ีปุ่ น อกัษรศาสตร์ leaokittikul_r@silpakorn.edu
4 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประสงค ์ศิริวงศวิ์ไลชาติ เทคโนโลยอีาหาร วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม
deersong1@yahoo.com

5 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นพรัตน์ นนัทรัตนพงศ์ เภสชัวิทยา เภสชัศาสตร์ nuntharatanapon_n@su.ac.th

6 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เพญ็พนอ  พว่งแพ การสอนสงัคมศึกษา ศึกษาศาสตร์ phuangpae_p@silpakorn.edu

7 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ณฐัวฒิุ ชยัยตุต์ ปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม

chaiyut_n@su.ac.th

8 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย์ ลาวลัย ์ ศรีพงษ์ เภสชัเคมี เภสชัศาสตร์ sriphong_l@su.ac.th
9 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ เยรินี ภาษาตะวนัตก คณะโบราณคดี gerinikanokwan@gmail.com

10 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย ์ดร. สนทยา ล้ิมมทัวาภิรัต์ิ เทคโนโลยเีภสชักรรม เภสชัศาสตร์ limmatvapirat_s@su.ac.th
11 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ศึกษาศาสตร์ Pasuwan_p@silpakorn.edu 
12 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย์ สุบิน ยมบา้นกวย คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ YOMBANGUEY_S@su.ac.th
13 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. ฟรานซีส นนัตะสุคนธ์ ภาควิชานาฏยสงัคีต อกัษรศาสตร์ francis.nunt@gmail.com
14 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. สาวิกา กลัปพฤกษ์ เทคโนโลยกีารผลิตสตัวน์ ้า สตัวศาสตร์ฯ kunlapapuk_s@su.ac.th
15 มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย ์ดร. กานต ์สุริยาศศิน ดนตรีเชิงพาณิชย์ ดุริยางคศาสตร์ suriyasasin_k@su.ac.th

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การออกแบบส่ือเพือ่การน าเสนอผลงานวจิัย"

การฟังบรรยายผ่านระบบ microsoft team เวลา  8.30- 12.00 น. เร่ือง “การจัดท าข้อมูลเพือ่น าเสนอผลการวจิัย”  และ   “การออกแบบส่ือเพือ่การน าเสนอ”
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16 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อาจารย์ รุจาภา เจียมธโนปจยั พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ Ruja_pa@yahoo.co.th
17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นางสาว ณฐัพชัญ ์ธนพานิชพนัธ์ บญัชีและการจดัการ บริหารธุรกิจและนวตกรรม

ดิจิทลั
nattapat.prpremier@gmail.com

18 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาจารย ์ดร. นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์ การจดักโรงแรมและท่องเท่ียว ศิลปศาสและวิทยาศาสตร์ Nuchpravee.l@gmail.com

19 มหาวิทยาลยัคริสเตียน นางสาว วรัทยา กุลนิธิชยั บริหารการพยาบาล สหวิทยาการ waratya.ku@up.ac.th
20 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย์ สุปราณี  แตงวงษ์ การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ พยาบาลศาสตร์ supraneet2512@gmail.com

21 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา การบริหารการพยาบาล สหวิทยาการ netchanoksri@yahoo.com

22 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นงพิมล นิมิตรอานนัท์ การพยาบาลชุมชน พยาบาลศาสตร์ dr_nongpim99@hotmail.com

23 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ สาณุรักษ ์ฟ่องวาริน คริสตศาสนศาสตร์ คริสตศาสนศาสตร์ sanurak.f@christian.ac.th
24 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ นพวรรณ เนตรธานนท์ ภาษาไทย สหวิทยาการ aj_noppawan@hotmail.com
25 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ วิไลวรรณ ตรีถ่ิน พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ Wilaiwan.t@christian.ac.th
26 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รองศาสตราจารย์ จอมขวญั สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ jomkhwun.s@rmutp.ac.th

27 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย ์ดร. รักชนกชรินร์ พลูสุวรรณนธี เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Rakchanokcharin.poo@outl

ook.rmutr.ac.th

28 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ ภาวิณี ศิริโรจน์ ออกแบบศิลปหตัถกรรม ศิลปกรรม วิทยาลยัเพาะช่าง burin_silpakorn@hotmail.com
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29 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ รตา อกัษรทอง จิตรกรรม วิทยาลยัเพาะช่าง rata.aks@outlook.rmutr.ac.th
30 มหาวิทยาลยัธนบุรี อาจารย ์ดร. พิสมยั เหล่าไทย การจดัการ บริหารธุรกิจ maiwintertech@gmail.com
31 มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ท่ีร้อยเอก นเรศ จนัทรังสิกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ naret.cha@mahidol.ac.th
32 มหาวิทยาลยัมหิดล รองศาสตราจารย ์ดร. วารี ลิมป์วิกรานต์ เภสชัอุตสาหกรรม เภสชัศาสตร์ waree.lim@mahidol.ac.th
33 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อาจารย์ ดวงใจ รุ่งเรือง การศึกษาปฐมวยั ครุศาสตร์ duangjai.r@dru.ac.th
34 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร นาย เผด็จ  เปล่งปลัง่ - - padet@smkcc.ac.th
35 มหาวิทยาลยัชินวตัร อาจารย์ นายสมบติั ประทกัษก์ูลวงศา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต

เวช
คณะพยาบาลศาสตร์  sombut.pr@gmail.com

36 มหาวิทยาลยัทกัษิน นางสาว บุบผา ชูชาติ บรรณารักษศาสตร์ กลุ่มวิจยัและพฒันาห้องสมุด  bubphar55@hotmail.com
37 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาจารย ์ดร. ดุสิต พร  ฮกทา การท่องเท่ียว วิทยาลยั การโรงแรมแ

ละการท่องเท่ียว
Dusitporn.h@rmutsv.ac.th

38 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาจารย ์ดร. สาลินี  ทิพยเ์พง็ การโรงเเรมและการท่องเท่ียว ศิลปศาสตร์ salinee.t@rmutsv.ac.th

39 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั อาจารย ์ดร. จตุพร ฮกทา บริหารธุรกิจ วิทยาลยั การโรงแรมแ
ละการท่องเท่ียว

jatuporn.h@ms.rmutsv.ac.th

40 มหาวิทยาลยันเรศวร นางสาว ชนิสรา นุ่มนอ้ย การส่ือสารมวลชน การส่ือสารมวลชน mmchanisara@gmail.com
41 มหาวิทยาลยันเรศวร นางสาว ศศิธร ติณะมาศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านกัหอสมุด sasithornt@nu.ac.th
42 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ อาจารย์ ปฏิวิชช์ สาระพิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี pativit.sa@gmail.com
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43 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา อาจารย์ สุกานดา  จนัทวี บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ sukanda.cha@skru.ac.th

44 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา อาจารย์ ชชัวาล  วงคส์ารี การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ chutchavarn.wo@ssru.ac.th

45 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อริสรา เสยานนท์ การจดัการการโรงแรม การท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ

arisara_sey@utcc.ac.th

46 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นาง สุภาณี สุขอาบใจ - - supanee.suk@gmail.com
47 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นางสาว กนกวรรณ โพธิสม - - popcornzoda.km@gmail.com
48 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นางสาว งามเพญ็ ยาวงษ์ - - ngampeny@gmail.com
49 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นางสาว อมัพิกา นนัทิกาญจนะ -- -- amphika.nlt@gmail.com
50 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นางสาว พิมพิกา วะสาร - - wpimpika@hotmail.com 
51 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นาย เอกภพ เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา - - eakapop.s@gmail.com
52 ส านกัหอสมุดแห่งชาติ นาย สุวิชา  โพธ์ิค  า - - ton.infosci@gmail.com

53 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ ยทุธภณัฑ ์พินิจ คริสตศาสนศาสตร์ คริสตศาสนศาสตร์ girmkrub@hotmail.com

54 มหาวิทยาลยัศิลปากร นาย วีรสิทธ์ิ ธรรมเก้ือกูล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม Thamkuekool_w@sulpakorn.edu

55 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย ์ดร. พชัราภรณ์ ดวงช่ืน สหวิทยาการ การบริหารการศึกษา toom_cct@yahoo.com


