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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ สรวิศ บุญญฐี sorawit.bo@up.ac.th 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ชูรัศมี jantima.ch@up.ac.th 9 เม.ย. 65

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

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี widsanusan.ch@up.ac.th 10 ต.ค. 65

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

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

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

มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบัญชี ธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์ prapawon@gmail.com 17 ก.ค. 65

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์ patchara.boonteerarak@gmail.com 10 ต.ค. 65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน paweena-c@mju.ac.th 11 มิ.ย. 65
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม อาจารย์ ดิศสกุล อ้ึงตระกูล shockice69@gmail.com 8 ก.ค. 65

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์ watcharee@mju.ac.th 8 ก.ค. 65

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

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

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพอุษา ศรีเพริศ tippausa@gmail.com 9 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา apirak.pa@mail.wu.ac.th 9 เม.ย. 65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ngawhirunpat_t@su.ac.th 9 มี.ค. 65
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สถาบัน คณะหรือส่วนงานเทียบเท่า คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อีเมล วันท่ีขึ้นทะเบียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ช่ืนอ่ิม suy85@hotmail.co.uk 17 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ brocklehurst_t@silpakorn.edu 17 เม.ย. 65

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