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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ อ.ดร. นันทน์ ถาวรังกูร nandh.tha@kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ ผศ.ดร. ปรีชา เติมสุขสวัสด์ิ preecha.ter@kmutt.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. วาสนา เสียงดัง iwasdung@kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รศ.ดร. ธนัญญา วสุศรี thananya.was@kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.ดร. กฤตยา ทองผาสุข gritya.t@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.ดร. คมสันต์ ชไนศวรรย์ komson.c@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ. ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร. พานิช วุฒิพฤกษ์ pnv2500@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ. เมธา อ่ึงทอง a.m.metha@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร. ศุภชัย หอวิมานพร suppachai.h@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร. สมศักด์ิ อรรคทิมากูล somsak.a@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร. สยาม แกมขุนทด sayam.k@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.ดร. อโนมา ศิริพานิช anoma.s@fte.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร. ชลิตา สุวรรณ chalita.s@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ.ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ สนใจธรรม narongrit.s@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผศ. ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ prasert.s@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ. พิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์ pichet.sss@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ. สมชัย เชียงพงศ์พันธ์ุ somchai.c@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผศ. สุปีติ กุลจันทร์ supeeti.k@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ. สุรัตน์ ศรีจันทร์ surat.s@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร. อรอุไร แสงสว่าง ornurai.s@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร. ผุสดี บุญรอด pudsadee.b@it.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ pongpisit.w@it.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ผศ.ดร. ศักด์ิชาย ต้ังวรรณวิทย์ sakchai.t@itd.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ อ. ณัฐพล พุ่มศิริ nattapolp752@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ รศ. เรือโท ดร. ทวีศักด์ิ รูปสิงห์ taweesak.r@fba.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ อ. ธนัชพร ถวิลผล thanatchaporn.fbakm@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. สุนีย์ วรรธนโกมล sunee.w@fba.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ. เขมรัฐ เสริมสมบูรณ์ khemmaratt.s@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ. จติกา คุ้มเรือน jatika.kumruan@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ผศ. ประหัสชัย ระมาศ prahuschai.r@fitm.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ. เพ็ญศิรินทร์ สุขสมกิจ phensirins.s@bas.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ. ศุภิศา พุ่มเดช supisa.p@fitm.kmutnb.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อ. ชิตษณุ ภักดีวานิช chitsanu.p@bid.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ผศ.ดร. ชุลีวรรณ โชติวงษ์ chulewan.c@bid.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อ. ศุภกร เจริญประสิทธ์ิ supakorn_c5@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร. ประเสริฐศักด์ิ เตียวงศ์สมบัติ prasertsak.t@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาลัยนานาชาติ อ. อัจฉรียา รอบกิจ achareeya.r@ic.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม อ.ดร. กานต์ ษรบัณฑิต kan.s@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม ดร. พนิดา ปรารัตน์ panida.p@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร. ภาณุพงศ์ ใจบาล panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม อ.ดร. วราพร ชนะกุล waraporn.c@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม อ.ดร. สุกัญญา พันธุ suganya.p@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม อ.ดร. อรรณพ จันทร์หอม annop.c@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร. อัยยะ จันทรศิริ aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. จิราพร เหลืองวิริยะ jiraporn.l@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. โดม โล่ห์เพ็ชร์ dome.l@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ.ดร. เบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ Benjamaporn.w@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. มนฤดี ผ่องอักษร monrudee.p@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. ศิรประภา มโนมัธย์ siraprapa.m@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร. สุเมธ อํ่าชิต sumet.u@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. สุรัตนา สังข์หนุน surattana.s@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ.ดร. สุริยา ฤธาทิพย์ suriya.r@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. สุวิมล พันธ์แย้ม suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี saowanit.s@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. อมราภรณ์ แก้วชะฎา amaraporn.k@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. อมรินทร์ รัตนะวิศ amarin.r@sci.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ kamolwan.l@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา chaiwat.r@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. พิสิฐ ยงยิ่งศักด์ิถาวร pisit.y@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา phavanee.n@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. มาโนช สรรพกิจทิพากร manote.s@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. รังสินี แคนยุกต์ rungsinee.c@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. รุ่งโรจน์ เกาะคู rungrote.k@eng.kmutnb.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. วรพจน์ มีถม warapoj.m@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน suparoek.j@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. สิรวิชญ์ สว่างนพ siravit.s@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช suwimol.w@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตรร์ ผศ.ดร. พงษ์ศักด์ิ นิ่มดํา pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร. ณัฐวรรณ ปิติพืชญ์ nattawan.p@eat.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ. บพิธ ฉุยฉาย bopit.c@eat.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร. บัญชา สุขสุทธ์ิ buncha.s@eat.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ. ปนัดดา กองศิลป panadda.k@eat.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ. ป้อมปราบ ศรีอำพันพฤกษ์ pomprab.s@eat.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดร. นนทิรัตน์ พัฒนภักดี nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร. รวีวรรณ หวานชิด rwanchid@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ. วิมล เหมือนคิด vsm_kmutnb@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ อ.ดร. สุนทรี ศักด์ิศรี soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผศ.ดร. ฌานกล้า ลีระกุล charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ.ดร. นิตยา อุตกฤษฏ์ nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ. มนินทรา ทุมโฆสิต manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ. สิริวัฒนา คุ้มทองมาก siriwattana.k@archd.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ketinun_k@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน chanthima.p@agro.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. ณัฐธยาน์ ชูสุข natthaya.c@agro.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี piyarach.k@agro.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. รัชนี เจริญ ratchanee.c@agro.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. วรรณทิชา เศวตบวร wanticha@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ผศ.ดร. ปิยดา สุวรรณพินิจ piyada.s@tggs.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ผศ.ดร. ทวิวรรณ กังสดาน tawiwan.k@tggs.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ผศ.ดร. สุขสันต์ อมรรักษา suksun.a@tggs.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ. พัชรี ชูชาติ patcharee.c@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. ภิสัก เลิศวิจิตรพันธ์ pisak.l@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร sageemas.n@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ศิวพงษ์ ก่ิงแก้ว siwapong.k@cit.kmutnb.ac.th



CUPT QMS-รายช่ือผู้ประเมินระดับหลักสูตร V3-31กค64.xlsx 7 / 30

สถาบัน คณะหรือส่วนงานเทียบเท่า คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อีเมล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ smith.s@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ. สิทธิพงษ์ แสงอินทร์ sittipong.a@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร. สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ sumol.s@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. โสภิดา ท้วมมี sopida.t@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. อไพพรรณ รัตนพันธ์ apaipan.r@cit.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยนานาชาติ อ. ณัฐธิดา พลซ่ือ nathida.p@ic.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยนานาชาติ อ. อัจฉรียา รอบกิจ achareeya.r@ic.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ chaiya.t@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ. ปิยะ ประสงค์จันทร์ piya.p@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง jaruya.k@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ watthanaphon.c@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. เสนอ สะอาด saner.s@rmutsv.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ.ดร. จตุพร ฮกทา jatuporn.h@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร. โชคชัย  วนภู wanapu@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร. ไตรภพ พาหอม traiphop@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร. ปราโมทย์  แพงคํา pramote@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศ.ภกญ.ดร. มณฑารพ  ยมาภัย montarop@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ roonsivi@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. ศิวัฒ ไทยอุดม thaiudom@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม รศ.ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา kwnkamol@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดร. นพพล ต้ังสุภาชัย noppol@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดร. พรอนันต์ เอ่ียมขจรชัย pornanan@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดร. วรรณภา น่าบูรณะ w.naburana@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผศ.ดร. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล suphakit@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผศ.ดร. สถิตย์โชค โพธ์ิสอาด s@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดร. สรชัย กมลล้ิมสกุล sorachai@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผศ.ดร. สรียา วิจิตรเสถียร sareeya@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม อ.ดร. สิรินทร ศรีโพธ์ิ sirin@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผศ.ดร. อดิศักด์ิ สุวิทวัส adisak@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. จันทกานต์   กาญจนเวทางค์ jantakank@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. นฤมล  สิงห์ดง naruemol@sut.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อ. ภรณี อนุสนธิ paranee@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อ. ภัทรภร สฤษชสมบัติ patrasa@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ศรัญญา จุฬารี saranya.c@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดร. สมชาย ชัยจันทร์ s.chaichan@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.พญ. นพร อ้ึงอาภรณ์ naporn@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ทรงกต ทศานนท์ songkot@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ tassanee@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. ธิดารัตน์ อารีรักษ์ tidarut@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. นวลน้อย จูฑะพงษ์ nuannoi@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดร. ภาณุ ยิ้มเมือง panu.y@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อ.ดร. ลลิดา โรจนธรรมณี lalida@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. สินีนาฏ ศิริ ssinee@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. กัญชลา สุดตาชาติ kanchala@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย guntima@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ karoon@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. จงกล  ศรีธร jongkol@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. จรียา ยิ้มรัตนบวร chareeya@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ. จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ janjira@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. จิตติมา วระกุล jittima@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร cjothit@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ charuk@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ตติยา  ตรงสถิตกุล tatiya@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. เทวรัตน์  ตรีอํานรรค tawarat@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ thanatch@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ธิราพร จุลยุเสน tirapo@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. นรา สมัตถภาพงศ์ nara@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. นรา สมัตถภาพงศ์ nara@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดร. นันทวุฒิ คะอังกุ nuntawut@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ nittaya@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์ nitinat@g.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. ประเสริฐ เอ่งฉ้วน prasert.a@sut.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ปรียาพร โกษา kosa@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์ pavee@g.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ปวีร์  ศิริรักษ์ pavee@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. พยุงศักด์ิ  จุลยุเสน payungs@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. พรศิริ จงกล pornsiri@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน์ pichitrau@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ. รชนีกร พลปัถพี rachaneekorn.p@g.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร vacharapoom@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. วรวัฒน์ ลวนนท์ worawat.law@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. วัชรพงษ์ ปะตังทะโล watcharapong@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. วิทูรย์ เห็มสุวรรณ withun@sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ wimonlak@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. วีณา ฟ่ันเพ็ง veenap@g.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ sirirat.b@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. เศรษฐวิทย์  ภูฉายา settawit@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. สมศักด์ิ ศิวดำรงพงศ์ somsaksi@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา sajjakaj@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ sitichai@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. สุดจิต  ครุจิต sudjit@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ anant@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดร. อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ w.apichon@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง aphilak@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. ขนิษฐา  มีวาสนา mkhanidtha@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ chalalai@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. ช่ืนจิต ชาญชิตปรีชา chaunjit@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อ. นลิน สิทธิธูรณ์ pinnalin@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา prapat@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร. พรทิพย์ เย็นใจ pornthip.yj@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร. วีณา รองจะโปะ winar@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ siraporn@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก supattra.jia@sut.ac.th
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ธีรนุช ห้านิรัติศัย harnirat@yahoo.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล pregamol@nurse.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ mruchiwit99@gmail.com
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์ puangpaka@nurse.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร. อารี เทเลอร์ tayaree@tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาย โปรดปราน สิริธีรศาสน์ sprod@tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. วรณี มังคละศิริ pworanee@engr.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ผศ.ดร. ดารณี จารีมิตร jdaranee@gmail.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผศ.ดร. จิรพรรณ นฤภัทร jiraphan@staff.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ ดร. ภารดี แสงวัฒนกุล paraditcm@hotmail.com

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ อ.ดร. จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล jakkhaphan@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ อ.ดร. ราฮีมา วาแมดีซา r_raheema@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. กรรณภา ไชยประสิทธ์ิ kannapa.c@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา jeabtipp@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. ศิริพันธ์ุ ศิริพันธ์ุ siripan.s@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ ผศ. บงกช กมลเปรม bongkoch.pnu@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ ผศ. วิภา วังศิริกุล Wipa2703@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ อ. สุมาลี กรดกางก้ัน sumalee.grodgangunt@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ อ. เกศแก้ว ประดิษฐ์ p.katekeaw4532@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร. กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ kanokwan.p@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. กิติยา ถาวโรฤทธ์ิ kitiya15@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. พงษ์พันธ์  สุขสุพันธ์ Sailomrin@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. โรสนี จริยะมาการ rosnee.c@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. สาลูมา สมานหมาาน saluma.s@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาว สิรินาถ ชูประจง sirinat.c@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. สุชาดา แสงวิมาน suchada.s@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์ narissa2727@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. นิศิดา  อุตมารัตน์ nisida.u@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ปรุฬห์ มะยะเฉ่ียว paroon.m@pnu.ac.th
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. มูหามัด เต๊ะยอ tehyomuhamad@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. ยรรยง สุรัตน์ yunyongsurut@yahoo.com
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. สมาน วิวรรธนโรจน์ sacovic@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ อ. ฟีรดาวซ์ มูหะมัด firdousmuhamat@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ อ. โสภาวรรณ หนูกุ้ง sopawannk@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ผศ.ดร. มงคล  คงเสน mongkonkhongsen@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อ. วีรพล  ทองคุปต์ weraphol3done@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา รศ. เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ cheloh_ias@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ผศ.ดร. ตัรมีซี   สาและ aias_tarmisi@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ผศ.ดร. อับดุลรอยะ  บินเซ็ง abido_b@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา รศ.ดร. อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์ anis_10104@yahoo.com

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร รศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล pinitta@gmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. ชมนาด วรรณพรศิริ drchom9@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ rpratuma@yahoo.com

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. สมศักด์ิ โทจําปา somsakth@outlook.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. สุนทรีภรณ์ มีพร้ิง soontareepornt@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์ katechommanad@gmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ดร. วราภรณ์ เชิดชู ann.faa.cu@gmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ onusas@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล jaratsrir@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ janjirap@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. อนามัย นาอุดม anamain@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. กัญณิภา ทัศนภักด์ิ kannipal@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.ดร. ชยพล ศรีพันนาม chayaphons@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. ณัฐธิยา สกุลศักด์ิ natthiyak@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. ธารทิพย์ บุญส่ง tantips@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. นพวรรณ บุญชู bunchu_n@hotmail.com

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.ดร. นราวดี ชมภู narawadeec@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. เนตรนภิส วรรณิสสร netnatum@gmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. บุญเรือง คําศรี boonruangk@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. พฤฒินันท์ สุฤทธ์ิ psurit@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร. รักษิณา พลสีลา raxsinap@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. วาสนา ฉัตรดํารง wassana_c@yahoo.com
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มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. ศิริวรรณ วิชัย siriwanwichai@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. สุดารัตน์ อ่อนสุระทุม sudarato@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร. สุทธิรัตน์ สิทธิศักด์ิ sutthirats@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร. อภิชาติ วิทย์ตะ apichatv@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร. อรระวี คงสมบัติ onraweekhong@gmail.com

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ. เอกรินทร์ ชุลีกร ekarinc2@gmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. สุรเดช จิตประไพกุลศาล suradet.j@gmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร. กิตติพงษ์ พุ่มพวง kittipongp@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร. อนุสรา สีหนาท anusaras@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. อาทิตยา วังวนสินธ์ุ artittayaw@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาว ชญาณี ซ่ือชัยเจริญ chayanees@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาว ปรินทิรา ทานะวงศ์ parintirat@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ อ. ศรัณย์พร เกิดเกาะ saranpornk@nu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ ดร. สุพิชญา มีสาด supichayam@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. สุภาพ ไทยแท้ suparp@nmu.ac.th

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ดร. วัลลภา ศรีทองพิมพ์ wanlapha.srithongphim@stamford.
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว อ.ดร. กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์ร่ี kanvalai_non@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผศ.ดร. กัญจนวลัย นนทแก้วแฟร์ร่ี kanvalai_non@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว อ. ชวนา อังคนุรักษ์พันธ์ุ chavana@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ดร. ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ goongnatthakan@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว อ.ดร. ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ thitimar@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ดร. ศรัญยา แสงล้ิมสุวรรณ Sarunyas@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อ. ธนัชพร นุตมากุล thanutchaporn.nu@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อ. พรรณภัทร อินทฤทธ์ิ phannapat@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อ. วรัมพา สุวรรณรัตน์ warumpa@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง ดร. พิมลพรรณ เลิศลํ้า kittymauy89@gmail.com 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ r.ronnachai@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ Ladawan@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร. นรินทร์ เจริญพันธ์ narinch@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส jinjuthatawan@gmail.com
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มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. นุจรี ไชยมงคล nujjaree@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. พรชัย จูลเมตต์ pornchai@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ รศ. พิริยา ศุภศรี supiriya@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ sroongrat12@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ดร. นฤมล อินทรวิเชียร narumoni@buu.ac.th, 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ดร. ปริญ หล่อพิทยากร parinl@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อ. ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์ g4324307@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อ. ภาสิรี ยงศิริ Popopoy@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ ดร. นภัสสร ฉันทธํารงศิริ naphatson@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ภก.ดร. ยศนันท์ วีระพล yotsanan@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ อ. สมาวดี เปล่ียนวงษ์ samarwadee.pl@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. กนกพร ศรีญาณลักษณ์ bcily22@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. ขจิตา ศรีพุ่ม iamkhajita@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. นิสรา คํามณี k.nissara@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. บุญเลิศ ยองเพ็ชร boonlert@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ siritas.ke@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ languageswestern@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ. เสกสรร พรมเกษา sakson.promkesa@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม uraiwankim@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อ. เจนวิทย์ นวลแสง janewit@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร. ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน passanan@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดร. สกฤติ อิสริยานนท์ Sakrit@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ อ. จีราดา อนุชิตนานนท์ Jeerada@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ ดร. ฐิติมา วงศ์อินตา t_wonginta@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ อ. ผสันต์ ธัมปราชญ์ phasantham@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ อ. พณณกร ทองหล้ิม pannakorn.to@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ อ. สุพรรณี สวนอินทร์ supannee.suanin@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ อ. เสาวนิตย์ เลขวัต saowanit.le@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ อ.ดร. อรุณี แสงวารีทิพย์ sangwareetip.ar@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ. นวลศรี เด่นวัฒนา nuansri@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ อ. วันทนา ศรีสมบูรณ์ wantana.w58@gmail.com
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มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข klaokwan@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. นิรมล ปัญญ์บุศยกุล niramolp@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. นิรันดร์ วิทิตอนันต์ nirun@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ดร. พอจิต นันทนาวัฒน์ phochit@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ดร. พัชรี วงษ์เกษม wongkasem@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วารี เนื่องจำนงค์ wareenaeng@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล wich@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. สมถวิล จริตควร somtawin@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. สวามินี ธีระวุฒิ sawamin@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. สินีนาฏ ศรีมงคล sineenart@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อดิศร บูรณวงศ์ a.buranawong@gmail.com, 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์ anocha@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ usavadee@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ดร. เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา akapong@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร. ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ kingkapsy_@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ onwaree.i@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อ. ชนาภา ตรีวรรณกุล chanapha.tr@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร. ธนพล พุกเส็ง thanaph@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อ. ปิยาภรณ์ รัตโนภาส piyaporn.ma@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร. สมบัติ ฝอยทอง sombut@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. เบญญาดา กระจ่างแจ้ง benyada@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร. พัชรวดี พูลสําราญ patcharp@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ. อรรถพร แขสวัสด์ิ attaporn@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง thamnoon@eng.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ปิติ โรจน์วรรณสินธ์ุ piti@eng.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ภาวิณี ศักด์ิสุนทรศิริ pawinee@eng.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. เสฎฐกรณ์ อุปเสน settakorn@eng.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. รสา สุนทรายุทธ rsuntrayuth@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ดร. เกษมสันต์ พานิชเจริญ kasemsunt@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ดร. จันทร์พร พรหมมาศ chanphorn@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร. นพมณี เช้ือวัชรินทร์ nopmanee@go.buu.ac.th
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มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ดร. ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ sasinan@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ ดร. สถาพร พฤฑฒิกุล pruettikul@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ อ. ทัศวิญา พัดเกาะ mjz_tad@yahoo.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ ดร. นัฐพล ประกอบแก้ว nattaphol@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร. นิรมล ธรรมวิริยสติ niramon@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร. กาญจนา พิบูลย์ kanchanap@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร. ปวีณา มีประดิษฐ์ Pravena15@yahoo.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร. ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม paph045@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. พัชนา ใจดี patchana@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย Yuvadee@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร. วัลลภ ใจดี wanlopj@go.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร. สุนิศา แสงจันทร์ sunisas@go.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ อ. พิชญา ชิโนดม chpitchaya@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ รศ.ดร. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต pongsate@hotmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดร. นุจรี ภาคาสัตย์ nuch.pak@gmail.com, 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ดร. ปริญญา เรืองทิพย์ tongparinya@windowslive.com
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ดร. ยุทธนา จันทะขิน yoottana.ja@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ดร. สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ sirikran.ae@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานอธิการบดี ผศ.ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส jinjuthatawan@gmail.com

มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานอธิการบดี รศ.ดร. สมถวิล จริตควร somtawin@buu.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ตระกูล พรหมจักร tpromjak@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร. สุภาพร ภัสสร supapornpa14@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผศ.ดร. ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ thitirath.ch@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ อ. กฤษฎา ใจแก้วทิ art_niti@msn.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร chanita42548@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ อ. นภาพร เอ่ียมละออ napa.aeam@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม aomaom9@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ดร. น้ําเงิน จันทรมณี namngern19@hotmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ ดร. นทพร ชัยพิชิต nataporn.ch@up.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. มณินทร รักษ์บำรุง supernovascience@hotmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ ดร. สรชัย คําแสน sorabond@gmail.com
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มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ ดร. สุลาวัลย์ ยศธนู sulawan_y@hotmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ chonthida.th@up.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร. เนติ เงินแพทย์ Neti.up1797@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. ธเนศ ทองเดชศรี top2tnt@hotmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ อ. พุทธิพงษ์ พลคําฮัก puttipong.po@up.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ รศ. มาลินี ธนารุณ dhanarunm@gmail.com
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร. ยุทธนา หม่ันดี myuttana@hotmail.com

มหาวิทยาลัยพายัพ บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ panu_mas9@hotmail.com
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา raysc.yuwares@gmail.com
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน nuttaphon.onp@mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ.ดร. สมศักด์ิ อมรสิริพงศ์ somsak.amo@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา sangtien.you@mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ผศ.ดร. กิตติพงศ์ พูลชอบ kittipong.poonchob@gmail.com
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รศ.ดร. เฉลิมพร องศ์วรโสภณ chalermporn.ong@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ jrbee@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ preeda@mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ อ.ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์ panomporn1219@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ sirikul7889@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ นางสาว สุชีรา ขยาย sucheerakhayai@gmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ ผศ. โสภณ ฟองเพชร fongpetch@yahoo.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ kosirika@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร อ.ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย boonchai_26@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพลังงานทดแทน ผศ.ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร winchana.jc@gmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์ willowliew@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ ปันทะรส ratchada_aim@hotmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ อ. จิราภรณ์ ศรีนาค chira.sr@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ อ.ดร. กัญชลิกา คงย่อง kkongyong@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว pimnok999@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ chaipiboon@yahoo.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร. อานนท์ ปะเสระกัง anoncp@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ดร. เกศินี วีรศิลป์ veerasilpa411@gmail.com
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ. รัชนีวรรณ คําตัน rkamton@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์ watcharee@mju.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ดร. วิลาสินี บุญธรรม wboontham@hotmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์ kungking_261@hotmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร kaysiriyupa@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน อ.ดร. ณัฐต์ณิชา สุขเกษม jewy.ja@gmail.com

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม อ.ดร. ทําเนียบ อุฬารกุล thamniap@mju.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม อ.ดร. พันธ์ุระวี กองบุญเทียม punravee@mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ ผศ.ดร. ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร wichian.sit@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ pajaree_pol@yahoo.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. ประจักร์ รอดอาวุธ prachakrot@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร. พรรณี คอนจอหอ ng_pannee@yahoo.co.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. พิชิต สุดตา pichitsud@gmail.com
มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล soratee@hotmail.com

มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร. อาจรณ เชษฐสุมน artronchetsumon@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ charun.bu@wu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว nuttikarn.no@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อ.ดร. อรรถวดี แซ่หยุ่น attawadee.sa@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา apirak.pa@mail.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ pwijittr@wu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. วิภาวี เดชะปัญญา khamwipawee@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ อ. สุผาณิต วิเศษสาธร supanit.wi@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร. พวงทิพย์ ภู่พงษ์ bphuangt@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร. พูลสิทธ์ิ หิรัญสาย poonsit.hi@mail.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ksupapor@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเเพทยศาสตร์ รศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสด์ิ chuchard.pu@wu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบําบัด ผศ. ผกาภรณ์ พู่เจริญ pakaphu@gmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบําบัด ผศ.ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม นางสาว จิตอุษา ขันทอง kjitusa@hotmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม อ.ดร. ธนภูมิ อติเวทิน tanapoom@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม อ.ดร. นาฏอนงค์ นามบุดดี nartanong@g.swu.ac.th
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม ดร. รสิตา สังข์บุญนาค supaporns@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม อ.ดร. เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธ์ิ sedtawat@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาล ศาสตร์ ผศ.ดร. สุคนธ์ วรรธนะอมร sukon@g.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร. สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล psirinun@yahoo.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ampornswu@gmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. กัญคดา อนุวงศ์ kunyadaj@gmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. ชุติมา วีรนิชพงศ์ chutimav@g.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ณัฐพงศ์ พินิจค้า natthapo@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ธีรยุทธ ล่ิวพรเจริญวงศ์ teerayut@g.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ อ. มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ manoch@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ sirilukr@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. สมภพ รอดอัมพร somphop@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. อาจรี ศุภสุธีกุล ajaree.supasuteekul@gmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธ์ุ nutteerat@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง rungtiwa@g.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. ชูเดช โลศิริ chudech@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร. ศิริพร ดาบเพชร sdaphet@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร. ชัยยุทธ กลีบบัว chaiyut@g.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล wai959@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ อ.ดร. นุกูล แดงภูมี isbm_goon@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ อ.ดร. ภัทรภร ผลิตากุล boplitakul@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม karunratt06@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร จุไรรัตน์ นันทานิช jnunthanid@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ภญ. อาจารย์ ดร. ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธ์ิ sukwattanasinit_t@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ภก. รศ.ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ NGAWHIRUNPAT_T@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ อ.ดร. ธีรดา แต้โสตถิกุล taesotikul_t@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. ปุรินทร์ เจริญสุขใส charoensuksai_p@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ภก. รศ.ดร. เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง WETWITAYAKLUNG_P@silpakorn.ed
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ภก. ผศ.ดร. มาลัย สถิรพันธ์ุ SATIRAPHAN_M@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ภก. รศ.ดร. ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ sratthaphut_L@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. วีรยุทธ์ เลิศนที lertnattee_v@su.ac.th
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มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ limmatvapirat_s@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. สรายุทธ จันทร์มหเสถียร janmahasatian_s@silipakorn.edu

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ภก. ผศ.ดร. สาธิต นิรัติศัย NIRATISAI_S@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. สินีนาฏ กริชชาญชัย Krichanchai_s@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์ piriyaprasarth_s@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. สุวรรณี พนมสุข panomsuk_s@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง apirakaramwong_a@su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. อินทิรา กาญจนพิบูลย์ kanchanaphibool_i@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ผศ. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ uddee110@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ผศ. สุพิชญา เข็มทอง tangy8of11@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร. พนัชกร สิมะขจรบุญ panuschagone@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. กรกช ช้ันจิรกุล chanjirakul_k@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. ชีวิตา สุวรรณชวลิต Cheewita_31@hotmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง adthalungrong_c@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. ธนาพร ช่ืนอ่ิม suy85@hotmail.co.uk

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. นพดล ชุมชอบ chumchob_n@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ khawsithiwong_p@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. รัชดาพร คณาวงษ์ tengdochang@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร. วรัญญู พูลสวัสด์ิ pulsawat_w@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร. วิทวัส หาญดี handee_w@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร. วิภาวรรณ เล้าอรุณ laoarun_w@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ อ. จิตดํารง ปรีชาสุข PREECHASUK_J@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ dechaphanbkk@gmail.com

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร. พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ phimchanok@hotmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ. เพ็ญพิสุทธ์ิ ทองหยวก penpisuth.ft@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร woraruthai.choothian@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา phumeechanya_s@su.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ อ.ดร. พรรณภัทร  ปล่ังศรีเจริญสุข plungpanpat@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ดรุณี มงคลสวัสด์ิ mongkolsawat_d@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร. ทยากร จารุชัยมนตรี ctayagorn@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. ธนวดี พรหมจันทร์ promchan_t@silpakorn.edu
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มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. ภูธฤทธ์ิ วิทยา รักษาศิริ Raksasiri_b@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ. มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี nopparatmaitree_m@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม rwatchar682@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์ manatrinon_s@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ chaokaur_a@silpakorn.edu
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร. จันทร์จิรา สิทธิยะ sittiya_j@silpakorn.edu

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร. สมฤดี ศิลาฤดี Silarudee_s@silpakorn.edu

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ รศ.ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ maneepinp@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร. ปุญญานิช อินทรพัฒน์ punyanich@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว อ. สุมัธยา  ธรรมจักร sumattaya@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ผศ.ดร. อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์ areeta.psu@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย อ. กชกร  มุสิกพงษ์ kotchakorn.m@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย ดร. จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล julalak.c@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย ดร. ชลทิต สนธิเมือง chonlatid.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย นาย ธนัท เต็งพาณิชยกุล santi.sa@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย ดร. นงลักษณ์ กุลวรรัตต์ nongluk.ku@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล sanan.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย น.ส. อรพรรณ สกุลแก้ว oraphan.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ขวัญตา  ขาวมี khwunta.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ. เถลิงศักด์ิ อังกุรเศรณี talerngsak.a@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ธัญจิรา เทพรัตน์ charuay.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. ธีญาภรณ์ แก้วทวี teeyaporn.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร. พิชญานิภา กล่อมทอง pitchy.klom@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ. อานนท ์ อุปบัลลังก์  arnon.u@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ทพญ. ชโณทัย เฮงตระกูล chanothai.h@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ดร. ศิษฎา ตันนุกิจ sissada.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ดร. จิดาภา เซคเคย์ jidapa.sz@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ดร. ธนิตา อารีรบ thanita.a@phuket.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ดร. รวี รัตนาคม ratanakom@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ผศ. จุมพล   ช่ืนจิตต์ศิริ    jumphon.c@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ น.ส. ณิชนันท์ คุปตานนท์ nitchanand.k@psu.ac.th
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ ดร. มานพ พรหมชนะ manop.p@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ น.ส. สุพัทธ์รดา เปล่งแสง suphatrada.p@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ อ. อัจฉรา   จันทน์เสนะ  atchara.j@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ quantar.b@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อ. เกณิกา  จิรัชยาพร kenika.j@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดร. จินตนา ดําเกล้ียง jintana.d@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์ piyanuch.j@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ ploenpit.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ Luppana.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รศ. วันดี สุทธรังษี wandee.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. วินีกาญจน์ คงสุวรรณ vineekarn.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. ศศิกานต์ กาละ  kalasasikarn@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ sununta.y@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ jeayareeyoh.j@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธ์ิ trakpanusit@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. นฤมล ทองหนัก n_sandy_00@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. นันทิยา โข้ยนึ่ง nantiya6911@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร. รอฮานิ เจะอาแซ rjaeasae@yahoo.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. สุไฮดาร์ แวเตะ suhaida.w@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อ. ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี haneefah.j@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. กิตติศักด์ิ แก้วนิลประเสริฐ kittisak.ka@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. จุติกา โกศลเหมมณี chutika.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. นิตยา ดุลยะลา nittaya.praw@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ.ดร. ปรารถนา หลีกภัย Pradthana.l@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. เมธาวี ว่องกิจ methawee.w@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. วิสุทธิณี ธานีรัตน์ wisuttinee.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร. สมโภชน์ เกตุแก้ว sompoch.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อ. อภิสรา ตันตสุทธิกุล apisara.t@psu.ac.th
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. รัตนา จริยบูรณ์ rattana.sa@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. ลักษณา ไชยมงคล laksana.c@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. วนิดา เจียรกุลประเสริฐ vanida.c@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. วันเพ็ญ นาเกลือ wanpen.n@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. แววฤดี แววทองรักษ์ panjan.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ. สมนึก สอนนอก somnuk.so@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. สมพร ประเสริฐส่งสกุล phattrawan.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย อนรรฆ พลชาติ anak.p@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อนุวัติ แซ่ต้ัง sanuwat@bunga.pn.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร. อภิรดี แซ่ล่ิม apiradee.s@psu.ac.th
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ attachai.u@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. อารีนา ฮะซานี areena.h@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร. กานดา  คํ้าชู kanda.k@psu.ac.th, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร. นุจรีย์  แซ่จิว cnutjare@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา ดร. ยุพิน กรัณยเดช yupin.k@phuket.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา อ. รัตนา เจงพิบูลพงศ์ rattana.ja@phuket.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา ดร. เรวดี คงสุวรรณ ravadee.k@phuket.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. กุลภัสร์  ทองแก้ว tkunlapat@eng.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ mcharongpun@eng.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร chayanoot.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ nattha.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นภิสพร มีมงคล napisphon.m@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. บุญญา ชาญนอก boonya.c@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี prapas.m@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน phongpat.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. รัญชนา สินธวาลัย runchana.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว wanatchapong.k@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วนิดา รัตนมณี wanida.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. สราวุธ จริตงาม saravut.j@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ vsangsur@coe.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ อ. คมสัน สโรชวิกสิต komson.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ ดร. จอมขวัญ สุทธินนท์ jomkwan.sud@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ ดร. จอมใจ สุทธินนท์ jomjai.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผศ.ดร. นนทิภัค เพียรโรจน์ sala_oil@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ดร. ถาวรินทร รักษ์บำรุง rtavarin@bunga.pn.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ อ. ธินัฐดา พิมพ์พวง thinadda-p@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ดร. มัฮดี แวดราแม mahdee.w@gmail.com
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร. อริยา คูหา ariyakuha@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร. อาฟีฟี  ลาเต๊ะ afifi-l@bunga.pn.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. ธนพร ต้ังปอง thanaporn.ta@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. วรวุฒิ มัธยันต์ worawut.m@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ. สุภาวดี จริงจิตร supavadee.j@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดร.สพ.ญ. มานิตา วิทยารัตน์ mwittayarat@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดร.สพ.ญ. รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน ruttayaporn.n@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.ดร. สรวัฒน์ ทองสงวน sorawat_ton@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. บุษวรรณ หิรัญวรชาติ bhudsawan.h@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์ benjamas.che@psu.ac.th 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. พรสถิตย์ สุขชู pornsatit.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. พรอุษา จิตพุทธิ ponusa.j@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. ลดาวัลย์ สงทิพย์ Ladawan.so@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ vatcharee.s@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร. วาสนา สุโยธา wasana.suy@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ. สมพร นิลมณี somporn.ni@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ. สุรสิทธ์ิ ประสานปราน surasit.p@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน น.ส. กานดา เซ่งลอยเล่ือน karnda.seng@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลก

และการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
ดร. กฤตณะ พฤกษากร k.prueksakorn@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร. กุลจรี ตันตยกุล kuljaree.t@phuket.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร. ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ kwankamon.d@phuket.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ดร. วศิมน พาณิชพัฒนกุล wasimon.pa@phuket.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดร. ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ kwankamon.d@phuket.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ดร. อดิศักด์ิ อินทนา adisak.i@phuket.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ดร. หมะหมูด หะยีหมัด mahmood.h@psu.ac.th
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ บางโชคดี sirilak.ba@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก pichmus2456@gmail.com

มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง drchanita@gmail.com

มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอ้ือวงศ์ supathra@siam.edu

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ptongprasong@gmail.com

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร. สุภาภรณ์ ต้ังดําเนินสวัสด์ิ ying_stang@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดร. กมลกนก เกียรติศักด์ิชัย kamille1222@gmail.com

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํานักงานมหวิทยาลัย ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ suwamarn@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รศ.ดร. จินดา ขลิบทอง jinda.khl@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ รศ.ดร. มณฑิชา พุทซาคํา mputsakum@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อ.ดร. กาญจนา ศรีสวัสด์ิ kanjana.sri@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล pusomjai@gmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. สุทธีพร   มูลศาสตร์ sutteeporn@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รศ.ดร. รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ rutmimi_2004@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ อ. อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์ abhirat@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ อ. วนัส ปิยะกุลชัยเดช vanasa_pi@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รศ.ดร. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ rwarap4@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รศ. สุนา สุทธิเกียรติ sunamaria@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ อ.ดร. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ pokkamol.3108@gmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ อ.ดร. ปธานิน แสงอรุณ talktopathanin@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ รศ.ดร. วรางคณา จันทร์คง warangstou@gmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ stashnut_us@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว ppajonklaew@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา pensirinapa@gmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ. พรทิพย์ กีระพงษ์ porntip.gee@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร. ศริศักด์ิ สุนทรไชย hsasosar@hotmail.com
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ. เอกพล กาละดี akaphol.kal@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รศ.ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล psomporn@gmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รศ. สํารวย กมลายุตต์ sumruaykom152@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อ.ดร. ชนิพรรณ จาติเสถียร chanipan.cha@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อ.ดร. ศศิธร บัวทอง sasiton_oil@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รศ.ดร. สุจินต์ วิศวธีรานนท์ suchin.vis@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อ.ดร. เฉลิมพล จตุพร chalermpon.jat@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ. ปิยะศิริ เรืองศรีม่ัน R_Piyasiri@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร. พิทักษ์ ศรีสุขใส pithaksu@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักทะเบียนและวัดผล ผศ. เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ kiattipum@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักทะเบียนและวัดผล รศ. สุจิตรา หังสพฤกษ์ sujittra.hun@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักทะเบียนและวัดผล รศ.ดร. สุภมาส อังศุโชติ supamas_ang@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ผศ. ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร thitirassaya@hotmail.com

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ ดร. พัชรินทร์ บูรณะกร patcharinburanakorn@gmail.com

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย kittisak.ubu@gmail.com

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร. นันทวัน สุวรรณรูป nantawon.suw@pccms.ac.th

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ thanuttkhul@cgi.ac.th

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ผศ.ดร. อําพล นววงศ์เสถียร n_ampol@yahoo.com

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การศึกษาทั่วไป อ.ดร. นิธิภัทร กมลสุข nitipatkam@pim.ac.th

สถาบัน การ จัดการ ปัญญา ภิวัฒน์ คณะนวัตกรรม การ จัดการ เกษตร ดร. ณภัทร กําธรสิริวิมล napatkam@pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สํานักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ. ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี gawazarez@gmail.com

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สํานักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาว ดารา วัธนเวทย์ darawat@pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สํานักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาว วรุณพร สุวรรณธานินทร์ rain.psu@gmail.com

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สํานักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาว ศศิภา กันตา sasiphakan@pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สํานักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาย ภูเบศร์ ศรีสุนทรศิริ phubasesri@pim.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ ผศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล chalita.srinuan@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ อ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ  kaporama@kmitl.ac.th
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร wornchanok.ch@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ ผศ. อภิสิทธ์ิ แก้วฉา kkapisit@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจัดการ ผศ.ดร. อุรสา บัวตะมะ kburasa@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร. ปิ่นมณี ขวัญเมือง pinmanee.kw@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร. ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ Thiyaporn.ka@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ต้ังคุณานันต์ Pariya2511@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.ดร. ราตรี ศิริพันธ์ุ ratee.si@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร. ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ ajarnkob@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร. ทิพวรรณ ลิมังกูร  tippawan.li @kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล boonprasert@it.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล ponrudee@it.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล nuttawut.ro@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี ksworana@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ศราวณี พ่ึงผู้นำ saravanee.ph@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร. สุภาวดี ปัตทวีคงคา supawadee.pa@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ nualsawat.hi@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร. บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ busayamas.pi@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์ Praiboon.pa@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. วรกฤต วรนันทกิจ worakrit.wo@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. วรางคณา ก้ิมปาน warangkhana.ki@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์  kankanit.kh@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธ์ิ kaset.si@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน kjchaiya@staff.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. เติมพงษ์ เพ็ชรกูล toempong.ph@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ปกรณ์ วัฒนจตุรพร pakorn@live.kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า wandee.pe@kmitl.ac.th
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. วสุ อุดมเพทายกุล vasu.ud@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ wiboon.pr@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร. วีระ เพ็งจันทร์ weera.pe@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ. สรยุทธ กลมกล่อม sorayut.gl@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ sarinporn.vi@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ amphawan.ju@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ อ. ธิติสรณ์ แสงอุไร thitisorn.sa@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ ผศ. นิดา ลาภศรีสวัสด์ิ nidajapan@hotmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร. พัชรี เมืองนาคิน patnakin2011@hotmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ. จันทนี เพชรานนท์ bjantanee@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา thijumsai@gmail.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร. ประพัทธ์พงษ์ อุปลา p_upala@yahoo.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ. โอชกร ภาคสุวรรณ Ochakorn.ph@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ. จิราภรณ์ สิริสัณห์ jsirison@yahoo.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักด์ิ ผศ.ดร. เกษมสุข เสพศิริสุข Kasamsuk.se@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักด์ิ อ. สุธีรวัฒน์ พันธ์ุมาลัย Superkokay1@yahoo.com

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ หนูทอง chaiwat.nu@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยนานาชาติ อ.ดร. พิมพ์ประไพ ไทยเนียม pimprapai.th@kmitl.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต อ.ดร. ณัชนันท์ ชิตานนท์ Nachanant.ch@kmitl.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะภาษาและการส่ือสาร ผศ.ดร. เตวิช เสวตไอยาราม sawetaiyaramtewich@gmail.com

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ ผศ.ดร. จักรินทร์ ศุขหมอก jugkarin@as.nida.ac.th

สถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาล ศาสตร์ อ.ดร. คมวัฒน์ รุ่งเรือง komwat_cmu@hotmail.com


