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1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ แสนภูมิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

SAENPHOOM_P@silpakorn.edu

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ สาขาชีววิทยาศาสตร์เพือ่เกษตรกรรมทีย่ั่งยืน      

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

laosutthipong_c@silpakorn.edu

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   คณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร

promchan_t@silpakorn.edu

4 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรน าชู ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ Nopporncu@gmail.com

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา เผือกวิไล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ phuekvilai_p@silpakorn.edu

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ lertnice@hotmail.com

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ สาขาวาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ            

คณะวิทยาการจัดการ

panuschagone@gmail.com

8 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย แพชมัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ phaechamud_t@su.ac.th
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ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป์ drphuvanart@gmail.com

10 รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ porntipsridang999@gmail.com

11 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ mpanyakapo@gmail.com

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา บุญประสงค์ ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม                         

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ิboonprasong_p@silpakorn.edu

13 อาจารย์ ดร.วสุ ไชยตรี ภาควิชาวิศวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

chaitree_w@silpakorn.edu

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญชัย ลบแย้ม ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง       

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

drsonchai@gmail.com

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย์  พรสวัสด์ิ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ pornsawad_p@silpakorn.edu

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ seepanomwan_k@su.ac.th

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

คณะมัณฑนศิลป์

veerawatsi@gmail.com 

18 อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ rodhetbhai_w@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ pongpinigpinyo_s@silpakorn.edu

20 นางสาวนิยดา รักวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ Rukwong.uru@gmail.com 

21 นายอภิชัย ห้วยศรีจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตร์

Apichai9888@gmail.com

22 อาจารย์ ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ chotsrisuparat_c@silpakorn.edu

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ dechruksa_w@su.ac.th

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ochaowalit@hotmail.com

25 อาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว คณะวิทยาการ

จัดการ

wongladda@ms.su.ac.th

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร manatrinon_s@silpakorn.edu

27 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ     

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

saelem_s@su.ac.th

28 อาจารย์ ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล คณะเภสัชศาสตร์ Pamornpathomkul_b@silpakorn.edu 



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

29 อาจารย์ถิรจิต แสนพล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ธุรกิจ                

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

thirachits@gmail.com

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Bandaiphet_C@silpakorn.edu

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา โรแบร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ robert_o@silpakorn.edu

32 นางศิริพร  ศักด์ิบุญญารัตน์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ siriporn.sboon@gmail.com

33 อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ waijanya_s@silpakorn.edu

34 อาจารย์ ดร.ณัฐโขติ พรหมฤทธิ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ promrit_n@silpakorn.edu

35 นางสาวโยธกา สีใสไพร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ Seesaiprai_y@silpakorn.edu

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยาพร สิลห์สัมพันธ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ Singsumphan_k@silpakorn.edu

37 อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล ภาควิชานาฎยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ n.pannatat@gmail.com 

38 อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

tiantong_a@su.ac.th

39 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ autthawuttikul_s@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

40 นายฉัตรชัย  วัฒนไพโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

guny03@hotmail.com

41 อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา สิทธิยะ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

sittiya_j@silpakorn.edu

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ suwanchawalit_c@silpakorn.edu

43 อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุม่ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ sripum_t@silpakorn.edu

44 นางสาววันวิสาข์ พรมจีน ภาควิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ waniwsa.promjeen@gmail.com

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ แซ่ล้ิม ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ saelim_w6@su.ac.th

46 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ panjai@gmail.com 

47 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ limmatvapirat_c@su.ac.th

48 นายเอกชัย ศิริเลิศพรรณา คณะวิทยาศาสตร์ siri.ekachai@gmail.com

49 นายยศ รุ่งเรืองวานิช คณะเภสัชศาสตร์ rryos@su.ac.th

50 อาจารย์ผกามาส พะวงษ์ ภาควิชาคณิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ pawong_p@su.ac.th



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

51 อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ rungtip@ms.su.ac.th

52 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ Wetwitayaklung_p@su.ac.th

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ sukjairungwatta_t@silpakorn.edu

54 อาจารย์ ดร.ธัญญา ลัญฉประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติ lunchaprasith_t@silpakorn.edu

55 อาจารย์ ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ajarntukta@gmail.com

56 อาจารย์ยุวบูรณ์ ธ ารงสมบัติสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การออกแบบ       

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

Bynary.cgby@gmail.com

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม lerdwijitjarud_w@su.ac.th

58 อาจารย์สรณฐ โชตินิพัทธ์ สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

chotnipat_s@silpakorn.edu

59 อาจารย์ ดร.ธฤษณุ  รอดรักษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ tanate79@gmail.com

60 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pruksasri_s@su.ac.th

61 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์  เหมือนชู ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

mearnchu_j@su.a.cth



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

62 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Jaturapiree_p@su.ac.th

63 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

nachiangmai _p@silpakorn.edu

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล คณะวิทยาการจัดการ kaedsiri@ms.su.ac.th

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ cknawin@gmail.com

66 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ tewson84@hotmail.com

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ล้ิมเฮง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า                

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

limhang_k@silpakorn.edu

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..เพ็ญพร พ่วงแพ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ phuangpae_p@su.ac.th

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

taechapairoj_c@silpakorn.edu

70 อาจารย์ ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า                

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

kunlapapuk_s@silpakorn.edu; 

kunlapapuk_s@su.ac.th

71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารัตน์ มนต์ขลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                    

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

monkhung_s@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

72 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ kduang@gmail.com

73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล สาขาวิชาภาวะผู้น าและการส่ือสารทางการเกษตร 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

surawatch@gmail.com; 

chalorsuntisaku_s@silpakorn.edu

74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร khianngam_s@silpakorn.edu

75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ s.girdthep@gmail.com

76 อาจารย์ ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                     

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

yoshida_a@silpakorn.edu

77 อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ruangrit_k@silpakorn.edu

78 อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าด า ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

sinee_n@yahoo.com

79 อาจารย์ ดร.สุชารัตน์ สนองเกียรติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ sanongkiet_s@silpakorn.edu

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ thep.nichanan@gmail.com

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ Buntoung_s@silpakorn.edu

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เจวจินดา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 ัีyutana.je@gmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

83 อาจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ kosincoke@hotmail.com

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เกษรพิกุล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร kasornpikul_c@silpakorn.edu

85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ Sawanya@ms.su.ac.th

86 อาจารย์ ดร.ภฤศญา ปิยนุสรณ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ   

คณะวิทยาการจัดการ

phrutsaya@ms.su.ac.th

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ rachanon@ms.su.ac.th

88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร พงศ์ทองผาสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Siriporn245@yahoo.com

89 อาจารย์ ดร.วสุ ไชยตรี ภาควิชาวิศวเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

chaitree_w@silpakorn.edu

90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย อรรคผาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ธุรกิจ                

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

Arkaphati_c@su.ac.th

91 อาจารย์วิทวัส หาญดี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ handee_w@silpakorn.edu

92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม                         

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

sirikiatikul_p@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

poonsubt@yahoo.com

94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินทร์ เจริญสุขใส ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ charoensuksai_p@su.ac.th

95 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ปุญญกันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ atidkung@hotmail.com

96 อาจารย์กนกวรรณ เจริญกิจอมร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ charoenkitamorn_k@silpakorn.edu

97 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก  พานิชการ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ panishkan_k@su.ac.th

98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ      

คณะมัณฑนศิลป์

chaetnalao@hotmail.com

99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ chaneam_s@su.ac.th; 

chaneam_s@silpakorn.edu

100 อาจารย์ ดร.นาฏระพี แซนเชซ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Sanchez_n@silpakorn.edu

101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์

anuwatlulom@gmail.com

102 รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

isuwan_a@silpakorn.edu

103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี penlakw@hotmail.com



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

104 อาจารย์ ดร.กฤช เศรษฐการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ krit.sett@gmail.com

105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

wacharawichanan_s@silpakorn.edu

106 นายกิตติศักด์ิ เหมือนดาว สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม         

คณะวิทยาศาสตร์

Pak-baby@hotmail.com

107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกอร  ระย้านิล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ rayanil_k@su.ac.th

108 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ           

คณะวิทยาการจัดการ

viroj_jade@hotmail.com

109 อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ทองสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ tongsook_c@silpakorn.edu

110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ kapol_n@su.ac.th

111 อาจารย์ ดร.อรวรรณ์ อัมพร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ aumporn_o@silpakorn.edu

112 อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม สาขาวิชาการจัดการชุมชน                          

คณะวิทยาการจัดการ

rachakorn@ms.su.ac.th

113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธุวัฒน์   ฤทธิธรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

sinthuwat@hotmail.com

114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร suvarnaphaet_p@silpakorn.edu



ล ำดบัที่ ชื่อ - นำมสกุล สังกัดมหำวิทยำลัยศิลปำกร อีเมลส ำหรับแจ้งลิ้งค์

115 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

JIRASRIPONGPUN_K@su.ac.th 


