
ที่ คณะ ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ช่ือ-นำมสกุล ที่อยู่อีเมล

1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อาจารย ์ดร. บริภทัร กิจจาบญัชา boriphat.k@gmail.com
2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อาจารย์ ธนวนัต ์ไทวชัญานุวฒัน์ thanawon_t@hotmail.com
3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อาจารย์ นิสาชล รัตนสาชล nisachol23@gmail.com
4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ผูช่้วยศาสตราจารย์ ภทัราพนัธ์ หรุ่นรักวิทย์ ajpui20@hotmail.com
5 คณะเภสชัศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร. มนสั พงศช์ยัเดชา PONGCHAIDECHA_M@su.ac.th

6 คณะเภสชัศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทสมาพร สุขวฒันาสินิทธ์ิ sukwattanasinit_t@su.ac.th
7 คณะมณัฑนศิลป์ นางสาว ปวีณา พฒันศิริ pattanasiri_p2@silpakorn.edu
8 คณะมณัฑนศิลป์ รองศาสตราจารย์ ประภากร สุคนธมณี kluay_@hotmail.com
9 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย ์ดร. ภฤศญา  ปิยนุสรณ์ phrutsaya@ms.su.ac.th
10 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย ์ดร. บุษริน วงศวิ์วฒันา WONGWIWATTANA_B@su.ac.th

11 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย ์ดร. นพรัตน์ บุญเพียรผล nopparat@ms.su.ac.th
12 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย์ เลิศลกัษณ์ เจริญสมบติั lertlak@ms.su.ac.th
13 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย์ สไบทิพย ์ มงคลนิมิตร์ sabaithip@ms.su.ac.th
14 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย์ ภิญญาพชัญ ์ มุณีแกว้ pinyapat@ms.su.ac.th
15 คณะวิทยาการจดัการ อาจารย์ รชกร วชิรสิโรดม rachakorn@ms.su.ac.th
16 คณะวิทยาการจดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนกฤต สงัขเ์ฉย thanakrit@ms.su.ac.th
17 คณะวิทยาการจดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทิพยสุ์ดา พฒุจร tipsuda_s@hotmail.com
18 คณะวิทยาการจดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิตศกัด์ิ พฒุจร naturepaw@gmail.com
19 คณะวิทยาการจดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ระชานนท ์ทวีผล rachanon@ms.su.ac.th
20 คณะวิทยาการจดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ viroj_jade@hotmail.com
21 คณะวิทยาการจดัการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พนชักร สิมะขจรบุญ panuschagone@gmail.com
22 คณะวิทยาการจดัการ ศาสตราจารย ์ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม kanoksib@hotmail.com
23 คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย ์ดร. เสาวลกัษณ์ อร่ามพงศานุวตั in_saowalak@hotmail.com
24 คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ผกามาส พะวงษ์ pawong_p@su.ac.th
25 คณะวิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์พงษพิ์นิจภิญโญ pongpinigpinyo_s@silpakorn.edu

26 คณะวิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิวิชชุตา เดชรักษา dechruksa_w@su.ac.th
27 คณะวิทยาศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วรรณภา พนิตสุภากมบ panitsupakamon_w@su.ac.th
28 คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร. เอกพนัธ์ บางยีข่นั eakaphun@hotmail.com
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อาจารย์ ชยัวฒุ ชูรักษ์ choorak_c@su.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้สมคัรเข้ำร่วมกำรบรรยำยผ่ำนระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams  

เร่ือง “กำรประยุกต์ใช้ทฤษฏี Business Model Canvas ส ำหรับงำนวจิัย”

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทดัพงศ์ อวโิรธนำนนท์  

    รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร คณะบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลัยแม่โจ้  

วนัจันทร์ที่ 19 เมษำยน 2564   เวลำ 9.00- 12.00 น.
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30 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชยัวฒัน์ บรรใดเพช็ร chaiwat-ajsu@hotmail.com
31 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม นาง นพคุณ แสงเขียว meja.noppakun@gmail.com
32 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พีรยา บุญประสงค์ Boonprasong_p@silpakorn.edu
33 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร. สญชยั ลบแยม้ drsonchai@gmail.com
34 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย์ มธุรดา กีฬา keela_m@silpakorn.edu
35 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย์ กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ ruangrit_k@silpakorn.edu
36 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย ์ดร. ศรัณยพ์งศ ์ทองเรือง thongruang_s@silpakorn.edu
37 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารย ์ดร. จกัรีพร สารนอก sannork_j@silpakorn.edu
38 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร รองศาสตราจารย ์ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ mchiangmai@gmail.com
39 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรวฒัน์ ชลอสนัติสกุล surawatch@gmail.com
40 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์ manatrinon_s@silpakorn.edu
41 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จารุณี เกษรพิกุล kasornpikul_c@silpakorn.edu
42 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพฒิุ sirirotjanaput_w@silpakorn.edu
43 คณะอกัษรศาสตร์ อาจารย์ อาภากร หาญนภาชีวิน e.arphakorn@gmail.com
44 คณะอกัษรศาสตร์ อาจารย์ อนันา คือเบล kuebel_a@silpakorn.edu
45 คณะอกัษรศาสตร์ อาจารย์ อรษา สิทธิโชติอนนัต์ e_orasa@hotmail.com
46 คณะอกัษรศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ นวตั เลิศแสวงกิจ nawat.lertsawaengkit@gmail.com

47 วิทยาลยันานาชาติ อาจารย์ นนัทภ์สักร ล ่าภากร lumpakorn_n@silpakorn.edu
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