
คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง กนกพร  ดอกไมกุล 4111 224105 tikkanok@sut.ac.th
น.ส. กนกวรรณ พงษอยู 3273 223260 kanokwan@sut.ac.th
รศ.ดร. กนกอร  อินทราพิเชฐ 4265 5399 224150 kanokorn@sut.ac.th
รศ.รอ.ดร. กนตธร  ชํานิประศาสน 4286 224410 kontorn@sut.ac.th
อ. กมร   บุตรแสง 4510 5637 224205
นาง กมลพรรณ  ชัยบํารุง 4972-3 224974 preeda@sut.ac.th
น.ส. กมลลักษณ  เทียมไธสง 3389 5322 223260 kamollac@sut.ac.th
น.ส. กมลวรรณ  บัณฑิตสาธิสรรค 3051 223053 kamonwan@sut.ac.th
รศ.ดร. กรกช  อินทราพิเชฐ 4296 5852 224185 korakod@sut.ac.th
น.ส. กรณิกาณ ใหมยะ 4142,4146 5544 224140 kornnika@sut.ac.th
น.ส. กรรณิกา  ประเสริฐสังข 4225 5295 224220 kannika@sut.ac.th
นาง กรรณิการ  บุญสิงห 5121 5737 223119 gunnigar@sut.ac.th
นาง กรวรรณ  พงษอินทรวงศ 3046 5471 223045 sasithon@sut.ac.th
น.ส. กรวรรณ  รัตนไชย 3280 5373 223260 warawan@sut.ac.th
น.ส. กรสิริ  พัวเจริญเกียรติ์ 4153 5326 224150 kornsiri@sut.ac.th
นาย กฤช  กุลนาวิน 4804,4807 224790 krit@sut.ac.th
อ. กฤตภาส  สุปญญาโชติสกุล 4517 5925 224205 vallop@sut.ac.th
น.ส. กฤติยา  อัญญโพธิ์ 3122,3130 5727 223119 krittiya@sut.ac.th
นาย กฤษฏา  ย้ิมพูลทรัพย 5200 224120
ศ.ดร. กฤษณะ  สาคริก 4635 5300 224185 kritsana@sut.ac.th
นาย กฤษดา  ศรีรักษ 3458-9 223260 tou@sut.ac.th
นาย กวี  ศรีเมือง 4238 224220
ผศ.ดร. กษมา  จารุกําจร 4437 5643 224431 kasama@sut.ac.th
นาย กษิดิษฐ  เมธีปกรณ 4406 224220
อ. กองพัน  อารีรักษ 4407 5421 224220
น.ส. กอบแกว  ชัยประโคน 3460,3463 5487 223260 kopkaew@sut.ac.th
นาง กัญญสิรี  แสงออน 3273 223260 ting@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง กัญญาณัฐ  ยอดจะบก 4 225019
นาง กัญธมน  ฤทธิอนันตศิริ 4055 5913 224060 khunjew@sut.ac.th
อ.ดร กัณทิมา  ศิริจีระชัย 3050,3046 5673 223045 guntima@sut.ac.th
น.ส. กัลญา  พับโพธิ์ 4223 5638 224220 kanlaya@sut.ac.th
อ. กาญจนกรอง  ปยไพร 4479 5642 224220
นาง กาญจนา  เกตุตะขบ 5126 223119 kangana@sut.ac.th
น.ส. กาญจนา  พันธโยธี 3016-7 223010 kanchana@sut.ac.th
นาง กานดา  คํามาก 4633 5420 224185 karnda@sut.ac.th
น.ส. กานตรวี  อิศรางกูร ณ อยุธยา 3337,3338 223260
น.ส. ก่ิงทอง  ยงยุทธมีชัย 4045 5568 224040 king@sut.ac.th
ผศ.ดร. กิตติ  อัตถกิจมงคล 4367 5639 224220 kitti@sut.ac.th
รศ.ดร. กิตติเทพ  เฟองขจร 4443 5384 224220 kittitep@sut.ac.th
นาย กิตติพงษ  พุมพวง 3102 5356 224974 kittipong@sut.ac.th
นาย กิตติภูมิ  เศรษฐกัมพู 4225 4220
น.ส. กิตติมา  กฤษณสุวรรณ 4204 224165 kittima@sut.ac.th
นาง กิตติยา สิงหสิทธิไพบูลย 4107 224105 kittiya@sut.ac.th
อ.ดร. กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 4349,4352 5865 224165 kerdpras@sut.ac.th
อ. กีรติ  สุลักษณ 4488 224220
น.ส. กีรติกร  พัวเจริญเกียรติ์ 3263 5328 223260 aranya@sut.ac.th
น.ส. กุณฑิกา  เวชกลาง 3328 5453 223260
ผศ.ดร. กุลวดี  รังษีวัฒนานนท 4301 224185 kunwadee@sut.ac.th
นาย เกริกฤทธิ์  สิทธิศาสตร 4415 5304 224220
อ.ดร. เกรียงไกร  ไตรสาร 4310 5922 224220 kriangkr@sut.ac.th
นาย เกรียงไกร  เปตะคุ 1234,4567 5660 224120
นาย เกรียงศักดิ์  ปร่ึมพรชัย 3442 5479 223260
อ.ดร. เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ 4260 224185 griang@sut.ac.th
รศ.ดร. เกษม ปราบริปูตลุง 4498 224220 kasem@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย เกียรติศักดิ์  ปดถาทุม 3438,3427
คุณ แกวใจ  ทับทิมทอง 110 224871
นาย โกเมณ  ดกโบราณ 4781-3 5462 224790 komen@sut.ac.th
นาย โกวิทย  กฐินใหม 3406,3451 5881 223260
นาย โกวิทย  แถมเกษม 3467 223260
นาย โกศล  พันสระนอย 5051 224120
นาย โกสินทร  ธีรานนท 3065-6 223060
นาย ไกรลาศ  ลันขุนทด 1234,4567 5862 224120
นาย ขจรศักดิ์  ทองรอด 3072,3079 5460 223060 thongrod@sut.ac.th
คุณ ขจรศักดิ์  วรวงศ 117 224871
อ.ดร. ขรรคชัย  โกศลทองกี่ 4527 5528 224185
ผศ.ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา 4003,4005 224017
ผศ.ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา 4249 224205 kwnkamol@sut.ac.th
นาง ขวัญแกว  เทพวิชิต 3073-5 5862 223060 kwankaew@sut.ac.th
นาง ขวัญใจ  ธูปแกว 4083 5585 224080 kwanjai@sut.ac.th
น.ส. ขวัญใจ  ใหญปราม 3423,3434
น.ส. ขวัญเรือน  เอมกระโทก 4543 5578 224240
น.ส. เขตศิริ  ศรีพรหม 4691 224790 khetsiri@sut.ac.th
รศ.ดร. คณิต  ไขมุกด 4526,4336 224205 kkanit@sut.ac.th
นาย คณิต  วัฒนาวงศดอน 3340 223260 aknit@sut.ac.th
นาง คนึง  กานิล 4972-3 224974 khanung@sut.ac.th
นาง คนึงนิตย  หีบแกว 5,3078 223060 nit@sut.ac.th
อ.ดร. คมสัน  พิระภัทรุงสุริยา 4294 5410 224185 komson@sut.ac.th
นาย คมสัน ภาษยเดช 3281 5599 223260 mechanic@sut.ac.th
นาย คมสันต  ชื่นเกษม 3406 5476 223260
นาย คมสันต  ตายทรัพย 3417 5347 223260 komsun@sut.ac.th
นาย ครรชิต  สถาพร 5018,5027 216523



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
ผศ.ดร. คะชา  ชาญศิลป 4237 224220 kacha@sut.ac.th
นาย คัมภีร  ศิริคะเณรัตน 3471 223260
อ.ดร จงพันธ  จงลักษมณี 4440 5434 224220 chongpan@sut.ac.th
อ.ดร. จตุพร  วิทยาคุณ 4256 5685 224185  jutuporn@sut.ac.th
นาย จตุรวัฒน  ผนึกรัมย 3122 5716 223119 santie@sut.ac.th
น.ส. จรรจิรา  วงศวิวัฒนา 3293 5564 223260 jan@sut.ac.th
น.ส. จรรยารักษ  วงศดี 4258 224205 jane@sut.ac.th
นาง จรัญญา  สมอุดร 3014-5 223010 jarunya@sut.ac.th
รศ.ดร. จรัสศรี  ลอประยูร 4473 5923 224220 char@sut.ac.th
นาง จรัสศรี  สัพทานนท 5200 224120
น.ส. จรินพร   เปลื้องทุกข 3122,3130 5564 223119 jarin@sut.ac.th
น.ส. จริยาพร  ศรีวิไลลักษณ 4238 224040 jariyapo@sut.ac.th
นาง จรีพรรณ  เติมศักดิ์ 3048 5270 223045 jareepan@sut.ac.th
อ.ดร. จรียา  ย้ิมรัตนบวร 4427 5669 224220 chareeya@sut.ac.th
นาย จรูญศักดิ์  สมพงศ 3455 5340 223260
นาย จักร  โนจากุล 5001,5011 5654 216523 jak@sut.ac.th
นาย จักรี  รังคะวัต 3078 223060 jakree@sut.ac.th
น.ส. จันทนา  พรหมศิริ 4041 5342 224040 chantana@sut.ac.th
น.ส. จันทรทิมา  จันทรนพคุณ 4415 224411
คุณ จนัทรเพ็ญ  เข็มทอง 121 224871
น.ส. จันทรเพ็ญ  จุยจงรักษ 3073-5 5362 223060 chanpen@sut.ac.th
น.ส. จันทรเพ็ญ  ศรีไทย 4082 224080 jant@sut.ac.th
คุณ จันทรสุดา  ทองพิณ 119 224871
ผศ.ดร. จันทิมา  ดีประเสริฐกุล 4434 5671 224431 chantima@sut.ac.th
นาง จาริพร  คลองโนนสูง 4972-3 224974 jariporn@sut.ac.th
นาง จารุณี  ผลมาตย 4233 224150 jarunee@sut.ac.th
น.ส. จารุวรรณ  กุหลาบ 3035 223010 kulab@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. จารุวรรณ  คงมั่น 5176-7 5736 223119 jaruwan@sut.ac.th
น.ส. จารุวรรณ  ตั้งตนสกุลวงศ 4415 224410
นาย จารุวัฒน  ยอดชู 3435 5704 223420 jaruwat@sut.ac.th
จ.ส.อ. จํานงค  ผายสระนอย 3416 223260
นาง จิดาภา  อภินพธนกุล 4422 5543 224220 naiyana@sut.ac.th
นาง จิตตา  เขื่อนคํา 3074 3060
น.ส. จิตตานันท  ติกุล 4053 224050 jittanan@sut.ac.th
นาง จิตติมา  พะนา 5132 223119
อ.ดร. จิตพนัส  สุวรรณเทพ 4335 5319 224205 jitpanat@sut.ac.th
น.ส. จิตพิสุทธิ์   ฉิมใหม 3112-3 223119 jitpisut@sut.ac.th
นาง จิตรอารีย  เกิดหมื่นไวย 3338 223260
น.ส. จิตศิริเสาวนีย มูลมา 4097 224090 jitsiri@sut.ac.th
อ.ดร. จินดาพร  แสงกาญจนวนิช 4530 224205
นาง จินตนา  อุปพงศ 4972-3 224974 chintana@sut.ac.th
น.ส. จินตนา สินใหม 3018 223010 jintana@sut.ac.th
นาย จิรทีปต  สุทธิลักษณ 3447 5606 223440
ผศ.ดร. จิรวัฒน  ยงสวัสดิกุล 4359 5359 224150 jirawat@sut.ac.th
นาย จิรวัฒน ดานทองหลาง 3281 223260
นาย จิระ  วงศพรหม 4551 5889 223260
อ.ดร. จิระพล  ศรีเสริฐผล 4412 5921 224220  jiraporn@sut.ac.th
ดร. จิระพล  ศรีเสริฐผล 3118,3117 5921 224017
นาย จิรายุ ชาวสันเทียะ 4131-2 5621 224120
น.ส. จีรนันท  เดชฉิมพลี 3068 223060
นาง จีรภรณ  โชติพนัส 4114 224105
นาย จีรศักดิ์  ตั้งปฏิพัทธ 4036-7 224037
นาง จุฑามาศ  รักษมณี 4062 5451 224060 juthamas@sut.ac.th
น.ส. จุฑามาศ  สวัสดี 4061 224060 chutha@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. จุฑารัช  ธรรมบุตร 3118 223119 jutha@sut.ac.th
คุณ จุฑารัตน  ฉ่ิงสูงเนิน 121 224871
รศ.ดร. จุฑารัตน  อรรถจารุสิทธิ์ 4259 5460 224150
นาย จุมภฎ  อินทรนัฎ 3427,3438 223420 chumphot@sut.ac.th
น.ส. จุรีรัตน  เขตกระโทก 4209 5477 224205
น.ส. จุไรรัตน  บุญญฤทธิ์ 4094 224090 jurich@sut.ac.th
น.ส. จุไรรัตน  วิสัยดี 4053 5481 224050 churaira@sut.ac.th
นาง เจนจิรา  อนันตกาล 4267 224205 janejira@sut.ac.th
อ.ดร. เจษฎา  ตัณฑนุช 4641 5577 224185
นาง เจียรพรรณ  ศรีตะชัย 5121-2 5743 223119 jiarapan@sut.ac.th
ผศ.ดร. ฉลองศรี  ฟลัด 4590 5887 224220 chalong@sut.ac.th
นาง ฉวีวรรณ  นันทธนะวาณิช 4819 5547 224921 chveewan@sut.ac.th
น.ส. ฉัตรแกว  เอี่ยมสะอาด 4224 5548 224220 chatkaew@sut.ac.th
ผศ.ดร. ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 4013,4014 5678 224017 chatchai@sut.ac.th
นาย ฉัตรชัย  ถาจอหอ 3365-6 223260 chatch@sut.ac.th
อ. ฉัตรเพชร  ยศพล 4418 5430 224220 chatpet@sut.ac.th
นาย เฉลย  พลทามูล 70 5445 223060
นาย เฉลิมชัย  หอมตา 1021,5012 216523 chalee42@sut.ac.th
นาย เฉลิมพล  อัตตวิภาส 3046 223053 rac@sut.ac.th
นาย เฉลิมวัฒน  ปรีดาพิพัฒน 3068 223060
อ. เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ 4248 5367 224240
น.ส. เฉลียว  สรอยสูงเนิน 4783 5565 224790 thang@sut.ac.th
นาง ชดชอย  รวยสูงเนิน 4221 224220 chodchoy@sut.ac.th
นาย ชนินทร  สิริสิทธิกุล 4131-2 224120
อ. ชนิศา  สุกแสงปญญา 4250 224205 chanisa@sut.ac.th
นาง. ชนิษฐา  ปริญญาวิวัฒนกุล 5051 5431 224120 chanid@sut.ac.th
นางสาว ชมพู  ทรัพยประทุมสิน 4406 224220



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. ชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ 4048 224043 chompoo@sut.ac.th
นาย ชรินทร  คําขุนทด 5197 5493 224120
น.ส. ชรินทร  ปากดี 4099 5293 224090 charin@sut.ac.th
น.ส. ชลทิพย  เพ็ชรมะดัน 4114 224105
อ. ชลาลัย  หาญเจนลักษณ 4245 5623 224240 chalalai@sut.ac.th
นาง ชลิตสุดา  เอื้อมเก็บ 4191
น.ส. ชอทิพย  เพ็ชรมะดัน 4114 5646 224105
นาง ชัชฏาพร  ราชวงษ 3327-3331 5450 223260
นาย ชัชวาล  พุฒสระนอย 3328 5629 223260 chachwan@sut.ac.th
ดร. ชัชวาลย  จันทรจิตร 4544 224240
รศ.ดร. ชัยยศ  ตั้งสถิตยกุลชัย 4490 224220 chaiyot@sut.ac.th
นาย ชัยวัฒน  คงมั่นกลาง 3325-3337 5517 223260 chaiwat@sut.ac.th
นาย ชัยสิทธิ์  เปลงวุฒิไกร 3079 5897 223060 chaisit@sut.ac.th
อ.ดร. ชาญชัย  ทองโสภา 4397 5677 224220
อ. ชาญชัย  โรจนสโรช 4588 5277 224220
อ.ดร. ชาญณรงค  อินทรประเสริฐ 4321 5692 224205 channa@sut.ac.th
อ. ชาญวิทย  แกวกสิ 4472 5604 224165 chanwit@sut.ac.th
นาย ชาตรี  ชวนะนรเศรษฐ 3383 223260
นาย ชาติ  พาพรมราช 5196,5198 224120
อ.ดร. ชิโนรัตน  กอบเดช 4618, 224185 kobdaj@sut.ac.th
อ.ดร. ชิโนรัตน  กอบเดช 4794 224790
นาย ชิราวุฒิ  ชุณหปราณ 5018,5027 225000 chirawut@sut.ac.th
อ. ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา 4248 5352 224240 chaunjit@sut.ac.th
นาง ชุติกาญจน  ชํานาญกิจ 3110,3120 223119 chuti@sut.ac.th
นาง ชุติมา   ไชยเสน 5121 5745 223119 chiyasen@sut.ac.th
นาง ชุติมา   เรืองวิทยานนท 3017-18 5581 223010 chutima@sut.ac.th
อ. ชุติมา  พรหมมาก 4393 5675 224220



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. ชุติมา เรืองกระโทก 4098 224090 chu@sut.ac.th
นาย ชุมพล  เฉียดกลาง 5146 5703 223119 chumpon@sut.ac.th
นาย ชูเกียรติ  ลอนกลาง 3066,3068 3060
นาย ชูชาติ   หงษทอง 4861-2 224120 chuchart@sut.ac.th
อ. เชาวน  หิรัญตียะกุล 4350 5683 224220 chow@sut.ac.th
นาย เชาวนวัฒน  วงศสวัสดิ์ 4057 224050
ผศ.ดร. โชคชัย  วนภู 5000,1023 216523 wanapu@sut.ac.th
คุณ โชติ  หรองบุตรศรี 125 224871
นาย ไชยา  ยอดโคกสูง 3406,4970 223260
อ. ฐาปนีย  อุดมผล 4483 5523 224220
นาย ฐิติ  สุทธิวงศ 3334,3336 223260 thiti@sut.ac.th
น.ส. ฐิติกา  จันทรหลา 4045-6
อ.ดร. ฐิติพร  มะชิโกวา 4579 5662 224150
น.ส. ฐิติยา  มั่งประยูร 3211,3325 3260
นาง ณภัสชนก   พะนะจะโปะ 4095 224090
นาย ณรงค   พิมพปรุ 3365,3387 3260
นาย ณรงค  พลใหม 4124 224120
นาย ณรงค  สุบงกช 3068 223060
อ.ดร. ณรงค  อัครพัฒนากูล 3263,3261 223260
อ.ดร. ณรงค  อัครพัฒนากูล 4480 224220 narong@sut.ac.th
น.ส. ณัชชา   เขตสระนอย 3281 223260
อ. ณัฏฐญา  เผือกผอง 4529 5343 224205 nattaya@sut.ac.th
นาย ณฐัชนม แสงพฤกษ 5125-6 5710 223119 nutta@sut.ac.th
นาง ณัฐญา  ก่ิงโคกกรวด 4420 224220 natthaya@sut.ac.th
นาง. ณัฐฏา  ศรีสุรักษ 4152-3 5513 224150 natta@sut.ac.th
น.ส. ณัฐฐา พันธยาง 4142 5324 224140 urawan@sut.ac.th
นาย ณัฐพันธ  ศรีศุภมิตร 4788 224790



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
อ. ณัฐภรณ  เจริญธรรม ศึกษาตอ 224220
นาย ณัฐวัฒน  สุวรรณไตรย 4805 5556 224790 nattawat@sut.ac.th
นาย ณัฐวุฒิ  จินากูล 4753 224750 mrnatt@sut.ac.th
อ.ดร. ณัฐวุฒิ  ธานี 4192 5403 224185 nathawut@sut.ac.th
นาย ณัฐวุฒิ  วรรณทอง 1,3122 5733 223119 akkaphon@sut.ac.th
น.ส. ณัฐอร   กาญจนเมธี 4094 224090
นาง ณิชชาภัทร  สิทธิคุณ 4229 224220 pranee@sut.ac.th
นาย ดวง  พันดุงจะโปะ 5200 224120
น.ส. ดวงกมล  สินสุวงศ 3013
คุณ ดวงจันทร  มูลตรีภักดี 126 224871
น.ส. ดวงใจ  จําจิตร 4965 224150 jumjid@sut.ac.th
น.ส. ดวงใจ  ติรประเสริฐสิน 071 223060 doungjai@sut.ac.th
น.ส. ดวงใจ  ปทีตานัง 3441 5357 223260
นาง ดวงใจ  เอื้ออาภาเศรษฐ 5125 223119 duanjai@sut.ac.th
นาง ดวงพร  ชื่นเกษม 3333 223260
นาง ดารณี  คําสวัสดิ์ 4750 5426 224750 daranee@sut.ac.th
นาง ดุจเดือน  ปานเถื่อน 4045-6 224040 dootduan@sut.ac.th
น.ส. ดุรยา  ชาติเงี้ยว 4462 5612 224220 duraya@sut.ac.th
นาย เดชฐิพงศ   เลิศไกร 3031 5261 224790 detch@sut.ac.th
ผศ.ดร. ตริตาภรณ  ชูศรี 4318 224185 tritapor@sut.ac.th
นาย ติงศักดิ์  เหลืองเจริญทิพย 3451 223260 tingsak@sut.ac.th
นาย ไตรวิชญ  ตรีเมฆ 4110 224105 thrivith@sut.ac.th
อ.ดร. ถิรยุทธ  ลิมานนท 4360 5668 224220
นาย ถุงเงิน  ดาวเที่ยง 3103 224974 thung@sut.ac.th
อากาศตรี เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ 4328,4209 224205
อ.ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน 4791,4792 5310 224790 tanong@sut.ac.th
นาย ทนงศักดิ์ ศรีบูรณ 4131-2 5648 224120 tanangsa@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
ผศ.ดร. ทรงกต ทศานนท 4379,4334 5605 224185 songkot@sut.ac.th
รศ. ทรงพร  ทาเจริญศักดิ์ 4528 5905 224205 songporn@sut.ac.th
นาย ทรงศักดิ์ ศรีสมภาร 5196,5198 5529 224120
นาง ทราภรณ รองจะโปะ 3071,3067 223060
รศ.ดร. ทวิช  จิตรสมบูรณ 4414 5893 224220 tabon@sut.ac.th
นาย ทวีชัย  เดชพันธ 5196,5198 224120
นาย ทวีทรัพย  ศรีสําราญ 3069-70 223060 taweesup.sri@sut.ac.th
นาย ทวีวงศ วีระนาคินทร 5125 5712 223119 taweewon@sut.ac.th
อ.ดร. ทวีศักดิ์  ศิลกุล 4446 5929 224220 stawisak@sut.ac.th
นาย ทวีศักดิ์ ชํานิพงษ 3069-70 223060 taweesak@sut.ac.th
น.ส. ทองปาน  ดาษจันทึก 4073 5939 224070 tongpran@sut.ac.th
นาง ทันใจ  สมศักดิ์ 5197 224120
น.ส. ทัศนา ดีขุนทด 4099 5482 224090 tassana@sut.ac.th
น.ส. ทัศนีย  ทิพยสาคร 4411 224220 tassnee@sut.ac.th
รศ.ดร. ทัศนีย  สุโกศล 4356 5890 224185 tassanee@sut.ac.th
นาง ทิตยา  ปล่ังกลาง 4093 5850 224090
นาง ทิติยา  ศรีอินทร 4208 5899 224205 thitiya@sut.ac.th
อ. ทิพยวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ ศึกษาตอ 224220 thipwan@sut.ac.th
น.ส. ทิพยสุดา  ไชยพฤกษ 4029 5365 224040 thipsuda@sut.ac.th
น.ส. ทิพวรรณ  ไพฑูรย 4006 224017 tippawan@sut.ac.th
อ. เทพทวี  โชควศิน 4346 5608 224205 thanrgoed@sut.ac.th
รศ.ดร. ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 4010,4009 224017 thai@sut.ac.th
รศ.ดร. ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 4503 224205 thai@sut.ac.th
นาย ธนกร  สิมรีวงษ 5145 5728 223119 tanakorn@sut.ac.th
นาง ธนกรษณ  เขียวสูงเนิน 3276 223260 Thanakhon@sut.ac.th
ผศ.ดร. ธนพร  แมนยํา 4305 5935 224185 tkamolra@sut.ac.th
นาย ธนพล  กะฐินใหม 1234,4567 224120



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง ธนัชวลัญชน  ผันจะโปะ 4431 224165 kritiya@sut.ac.th
อ.ดร. ธนัดชัย  กุลวราวณิชพงษ 4404 5681 224220 thanatch@sut.ac.th
นาย ธนา  เจนหัด 4861-2 224860
นาย ธนานันต  อันชื่น 5171 5741 223119 tananan@sut.ac.th
นาย ธนาวุฒิ  ไกแกว 4225 224220
นาง ธนิตา  เสรีคชหิรัญ 4134,4120 224120 thanita@sut.ac.th
นาย ธวัชชัย   สายทิพย 4131-2 5589 224120 t.chai@sut.ac.th
ผศ.ดร. ธวัชชัย  ฑีฆชุณหเถียร 4169,4700 5391 224150 sutmr@sut.ac.th
นาย ธวัชชัย  สิทธิสระดู 4415 224220
คุณ ธวัชชัย  อยูภักดี 176 224871
นาย ธวัชชัย วิมลญาณ 4124 224120 tawachai@sut.ac.th
น.ส. ธัญญารัตน วงศสุเพ็ง 4036-7 5597 224037 thanya@sut.ac.th
นาย ธัญเทพ  พรหมสอน 3129 223119 thanyatep@sut.ac.th
นาง ธัญลักษณ  เปลงวุฒิไกร 3279 5897 223260 noparat@sut.ac.th
น.ส. ธัญลักษณ ธีรภัทรางกูร 4319 5488 224185 tanya@sut.ac.th
นาย ธานี  คลองณรงค 4121 224120 thanee@sut.ac.th
นาง ธารนที  กรอกกระโทก 3080 223060 samriang@sut.ac.th
ผศ. ธารา  เล็กอุทัย 4447 5442 224220 thara@sut.ac.th
น.ส. ธิดารัตน  รายพิมาย 3099 224974 tida@sut.ac.th
อ. ธีรวัฒน  สินศิริ 4465 5411 224220 sinsiri@sut.ac.th
อ. ธีระชาติ  พรพิบูลย 4498 224220 terracha@sut.ac.th
นาย ธีระพล   ขจัดมลทิน 4972-3 224974 montin@sut.ac.th
นาย ธีระยุทธ รัตนอัมพา 130 5868 224120
อ.ดร. ธีระสุต  สุขกําเนิด 4493 5915 224220 terasut@sut.ac.th
นาง นงนภัส  โฆษวิฑิตกุล 3293 5919 223260 unchalee@sut.ac.th
น.ส. นงนุช  นวมขุนทด 4110 224105
นาง นงเยาว  สุคําภา 4053 224050 nongyao@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย นนทนัตถ  บรรพสุวรรณ 5012 5650 225100 nontanat@sut.ac.th
นาง นพคุณ  กสานติกุล 4207-8 224205 noppakun@sut.ac.th
นาย นพดล  พร้ิงเพราะ 3265,3292 5484 223260
นาย นพดล  เสียงใหม 5151 224120
นาย นพดล วันเปลี่ยนสี 4781-3 224790 nopadol@sut.ac.th
นาย นพดล วิมลศิลป 5196,5198 224120
นาย นพพร  แถวเพชร 3465-6 5459 223260
น.ส. นพวรรณ  ไตรสารศรี 4082 224080
นาง นพสร  แสนชัยยา 4010 224017 kissamon@sut.ac.th
นาย นภัสกร  ยินมะเริง 5176-7 5454 223119
น.ส. นภัสวรรณ  ภิญโญดม 4107 224105 aphinya@sut.ac.th
นาง นภาพร ศศิคุณาธร 4100 5863 224090 sasinapa@sut.ac.th
นาง นภาพร อุณวงศ 3011-2 223010 napaporn@sut.ac.th
นาย นรงค  เขียวสูงเนิน 3281 223260
อ. นรินทร  ฉิมสุนทร 4389 5395 224205 narintorn@sut.ac.th
นาย นรินทร  วงศษา 4960 223260
นาย นรินทร  สวีแพทย 4467 224220
อ.ดร. นเรศ  เชื้อสุวรรณ 4247 5333 224240
นาย นฤดล  ดามพสุกรี 4972-3 5346 224974 narudol@sut.ac.th
นาง. นฤมล  คําพิลา 3313 223260
อ. นฤมล  รักษาสุข 3084 5406 223060 narumon@sut.ac.th
อ. นฤมล  รักษาสุข 4369 5406 224205
น.ส. นฤมล  สารณา 4042 5571 224040
น.ส. นฤมล  สีหิสราภิสิทธิ์ 4010 5336 224017 narumons@sut.ac.th
นาง นฤมล เชาวมงคลศิริ 3016-17 223010 naruemon@sut.ac.th
น.ส. นฤมล ภิรมยนาค 4036-7 224037 phina@sut.ac.th
อ. นลิน  สิทธิธูรณ 4246 5332 224240



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
อ.ดร. นวลนอย จูฑะพงษ 4620 5918 224185
น.ส. นวลปรางค  อุทัยดา 300 5267 223386 nprang@sut.ac.th
นาย นัฏฐกรณ  ปะพาน 3382 3260
ศ.ดร. นันทกร  บุญเกิด 4501,4154 224150 nantakon@sut.ac.th
น.ส. นันทกา  บุญถึง 5130,5132 5506 223119
น.ส. นันทิยา  เนียมสรอย 3063 3060
นาง นันทิยา อัศเวศน 4083 224080 nuntiya@sut.ac.th
น.ส. นัยนนภา เงาเกาะ 4756 224750 nainapa@sut.ac.th
นาง นารี  ชาญประโคน 4096 224102
น.ส. นารี กล่ินกลาง 4451 5345 224220 narree@sut.ac.th
น.ส. นารีรัตน  แพปรุ 4308
น.ส. น้ําคาง ชมเมืองปก 4258 5375 224205 namkang@sut.ac.th
นาย นําโชค จิตรแจง 3336 5551 223325 namchock@sut.ac.th
นาง น้ําออย คําภักดี 3447 5381 223440
นาย นิคม  พรประสิทธิ์ 3477 223440
อ. นิตยา   บุญเทียน ศึกษาตอ 224220 nittaya1@sut.ac.th
รศ.ดร. นิตยา  เกิดประสพ 4432 5865 224220 nittaya@sut.ac.th
อ.ดร. นิธินาถ  ศุภกาญจน 4439 5667 224431 nitinat@sut.ac.th
อ.ดร. นิมิต  ชมนาวัง 4403 224220
นาย นิมิต พศิขุมทอง 5120 5302 223119 nimit@sut.ac.th
นาย นิยม  ประทุมมา 4795 224790 np2000@sut.ac.th
นาง นิโลบล  ชัยณรงค 4639 224185
อ. นิศาชล  จํานงศรี 4257 5622 224205 nisachol@sut.ac.th
น.ส. นุชจรี  เวชวิริยกุล 3325-6 5519 223325
นาง นุชจรีย  ศรีฟา 4092 224090 nudjaree@sut.ac.th
นาง นุชทิรา  ชํานิพงษ 3073-5 223060 nuttira@sut.ac.th
นาง เนาวรัตน มหาโครต 071 5936 223060 naorut@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย เนาะ  สงาบานโคก 4467 224220
นาง เนืองนิจ ณ ลําปาง 3040 223010 naungnig@sut.ac.th
นาง บงกช วิมุกตายน 3431 5390 223420 bongkoj@sut.ac.th
นาย บดินทร ยางราชย 3081 223060 badin@sut.ac.th
น.ส. บรรจง  อินทรอ่ิม 4063 5377 224060 ban@sut.ac.th
อ.ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล 4210 5926 224205 banjert@sut.ac.th
นาย บอบบ้ี  ฤทธิรัตน 5196,5198 224120
น.สพ.ดร. บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน 4374 224150
วาท่ี ร.ต. บัลลังก  กล่ินจันทรแดง 3423,3434 5869 223420 banlang@sut.ac.th
นาย บุญชวย  บุญมี 4500 5684 224150
อ.ดร. บุญชัย  วิจิตรเสถียร 4457 5382 224220 boonchai@sut.ac.th
อ.ดร. บุญชัย  วิจิตรเสถียร 3077 5382 223060
อ. บุญเรือง  มะรังศรี ศึกษาตอ 224220 bmshvee@sut.ac.th
นาย บุญสง  จันทรศร 3316 5292 224090
นาย บุญเสริม  เสมอกลาง 5125 5701 223119 samerkla@sut.ac.th
นาง บุณฑริกา  มีมา 3272,3292 223260 boonrica@sut.ac.th
นาง บุณฑิพา ทาบสีแพร 4013 224017 bunny@sut.ac.th
นาง บุรทิน  ขําภิรัฐ 4053 224050 buratin@sut.ac.th
อ. บุษกร  ยอดคําลือ 4507 5686 224205
นาง บุษบา  ชัยมงคล 3027-28 223010 busaba@sut.ac.th
นาง บุษบา  วรรณศุภ 4188 224185 pearl@sut.ac.th
น.ส. บุษราภรณ  บุญสาย 4699 224790 busarapo@sut.ac.th
นาย เบญจ  กล่ินจันทรแดง 4124 224120
อ.ดร. เบญจมาศ  จิตรสมบูรณ 4251 5893 224185 benja@sut.ac.th

เบล และพนักงานขับรถ 108 224871
นาย ปฏิภาณ  สิทธิคุณ 4805 224790 patipan@sut.ac.th
นาย ปฐมทัศน  ศศิธร 5200,5201 224120



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. ปนัดดา  แซเลา 3047 223053 panadda@sut.ac.th
นาง ปพิชญา  สุกหอม 3069-70 223060 jumpa@sut.ac.th
น.ส. ปรมาภรณ  สุขกิตติ 3016-7 223010 paramapo@sut.ac.th
อ.ดร. ปรเมศวร  หอแกว 4989 5682 224220
นาย ประดิษฐ  อินทนิล 1234,4567 224120
น.ส. ประทุมทิพย  บุญยะแตง 4094 224090 pratuntip@sut.ac.th
นาย ประพล  จาระตะคุ 3382,3387 5330 223260 prapol@sut.ac.th
อ. ประพัฒน  เปนตามวา ศึกษาตอ 224240
นาย ประพันธ  คัทวี 3391 5511 3260
อ. ประพันธ  ดลวิชยั 4487 224220
นาย ประพันธ  พันธุอนุกูล 3064 5262 223060 praphan@sut.ac.th
รศ.ดร. ประพันธ  แมนยํา 4293 5935 224185 pmanyum@sut.ac.th
น.ส. ประไพพิศ  บูรณะธารารัตน 5,3078 5576 223060 prapipit@sut.ac.th
นาง ประภาวดี  ธนาบูรณ 3113 223119 prawadee@sut.ac.th
รศ.ดร. ประภาวดี  สืบสนธิ์ 4206,4513 224205 prapava@sut.ac.th
รศ.ดร. ประภาศรี  อัศวกุล 4187 5308 224185 prapasri@sut.ac.th
นาย ประยงค  ดีทะเล 5051 224120
นาย ประยูร  สอดพรมราช 5200 5560 224120
อ.ร.อ. ประโยชน  คําสวัสดิ์ ศึกษาตอ 5917 224220
นาย ประวัติ บุษดี 4128 224120
น.ส. ประวิตรา  หมายสุข 3206,3338 223260
นาง ประวีณา หอมตา 4035 5464 224037 praweena@sut.ac.th
นาย ประเวศน  วรรณรักษ 4415 224411
รศ.ดร. ประสาท  สืบคา 4001-2 224017
นาย ประสาน  บรรจงปรุ 5990 5380 224790 prasarn@sut.ac.th
นาย ประสิทธิ์  กุนอก 3267 5499 223260
นาย ประสิทธิ์  งามสันเทียะ 3280 223260 hs3ebq@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย ประสิทธิชัย  ดําเนินฐิติกิจ 463 223260 dchai@sut.ac.th
นาย ประเสริฐ  ขุมพลกรัง 5051 224120
น.ส. ปรางคขาว   ปรุเขตต 4154 224150 prang@sut.ac.th
นาง ปราณี  กฐินใหม 4264 5881 224431 kathinmai@sut.ac.th
อ.ดร. ปราณี  ชุมสําโรง 4438 5882 224220
อ.ดร. ปราโมทย  แพงคํา 4575 5400 224150
อ. ปราโมทย  ภักดีณรงค 4504 5518 224205
นาย ปรีชา  นาหัวนิน 4080 5266 224080
นาย ปรีชา  ปรีดาสวัสดิ์ 4058 224050
นาง ปลื้มจิตร  กังตระกูล 4633 5438 224185
นาย ปองภัยรี  มีสมบัติ 3266 5508 223260 pongpai@sut.ac.th
นาง ปญญา  เพียรปรุ 390 223260 panya@sut.ac.th
อ. ปณณธร  แสงอรุณ 4364 5394 224205 jirapon@sut.ac.th
น.ส. ปทมา  แฉงชูเชื้อ 3032 224790 pattama@sut.ac.th
น.ส. ปาณิสรา  สุวรรณี 3316 224090 panisra@sut.ac.th
น.ส. ปาริชาต  ปยะวงศ 4062 224060 paricha@sut.ac.th
นาง ปาริชาติ  ใครนุนกา 3046 223053 anna@sut.ac.th
นาง ปยภัทร  จันทะกล 5132 5730 223119 supanee@sut.ac.th
น.ส. ปยมาภรณ  มินขุนทด 3013 223010
คุณ ปยะฉัตร  ปลัดชัย 115 224871
อ.ดร. ปยะดา  ทิพยผอง 4276 5906 224150 piyada@sut.ac.th
นาย ปยะพล  ลอมในเมือง 5196,5199 224120 piyapol@sut.ac.th
ผศ.ดร. ปยะวรรณ  กาสลัก 4270 5878 224150 piyawan@sut.ac.th
อ. ปยาภรณ   กระฉอดนอก 4396 5532 224220 priam@sut.ac.th
นาง ปุญนภา  สูบโคกสูง 6345 5573 224150 kuntee@sut.ac.th
นาย ปุณณรัตน  สุขุประการ 4781 224790 punnarat@sut.ac.th
นาง ปุณยนุช  ดาวเที่ยง 4008 224017 jomputra@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง ผองพัตรา  บุญระมาตร 3048 5423 223053 pongpatt@sut.ac.th
น.ส. ผุสดี  พยัคฆเดช 3017-22-23 223010 pussadee@sut.ac.th
อ. เผด็จ  เผาละออ 4407 5641 224220
ดร. พงศเทพ  สุวรรณวารี 4298 5404 224185 pongthep@sut.ac.th
นาย พงษกานต  สุทธินฤพันธ 3032 224790 pongkan@sut.ac.th
อ.ดร. พงษชัย  จิตตะมัย 4324 5690 224220
รศ.ดร. พงษชาญ ณ ลําปาง 370 224150 pongchan@sut.ac.th
นาย พงษไทย  เยาวเรศ 4074 224070 pongthai@ccs.sut.acth
นาย พงษนครินทร  เทนอิสสระ 9 224120
นาง พงษพร  ใจมั่น 4752 224750 pongporn@sut.ac.th
นาย พงษมิตร  โพธิ์กลาง 3123-4 5717 223119 pongmitr@sut.ac.th
นาย พงษศักดิ์  ยะปะภา 5145 5744 223119 pongsuk@sut.ac.th
นาย พงษศักดิ์  วิทยาเกียรติ 3079 5358 223060 pongsak@sut.ac.th
คุณ พจนารถ  เอี่ยมเลิศ 121 224871
น.ส. พจนีย  รัตนจารุ 3061 223060 pochjane@sut.ac.th
น.ส. พชร อ่ิมวิเศษ 4062 5512 224060 aimvisas@sut.ac.th
นาย พชรกร  โลกูลประกิจ 4131-2 224120
นาย พนมพงษ  เข็มทอง 3267 223260
นาง พนัชธนัญ  สระแกทอง 4806 224790 tang@sut.ac.th
นาง พนาพร  ภูมิเนาวนิล 4052 224050 panaporn@sut.ac.th
อ.ดร. พนารัตน  โทมณี 4591 5537 224220
นาง พนิดา  โพธิ์ประสพกุล 4064 5914 224060 panida@sut.ac.th
นาย พมร  เขื่อนคํา 130 5428 224120
ผศ. พยอม  กอนในเมือง 4531 224205 payom@sut.ac.th
น.ส. พยอม  เจียนมะเริง 4243 224240 payomji@sut.ac.th
พญ. พยอม  บูรณสิน 3040
อ.ดร. พยุงศักดิ์  จุลยุเสน 4580 5553 4150



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง พรทิพย  สถิตพิทยายุทธ 4058 224050 pornthip@sut.ac.th
นางสาว พรทิพย  สายสุวรรณ 4101 224102
น.ส. พรทิพา  โปรงกลาง 3368 223260
นาง พรประภา  ซอนสุข 4753 224750 kitkosol@sut.ac.th
นาง พรปวีณ   เจริญเวช 3380 223260
อ. พรพจน  ตันเส็ง 4495 5664 224220 pornpot@sut.ac.th
อ. พรพรม  บุญพรม ศึกษาตอ 224411
น.ส. พรพรรณ  กล่ินศรีสุข 071 223060 pornphan@sut.ac.th
อ. พรพรรณ  วัชรวิทูร 4542 5334 224240
น.ส. พรพิไล  กิตติรัตนตระการ 4425 224220 pornpilan@sut.ac.th
น.ส. พรพิศ  มุลตะกร 4043,4047 5634 224043 pornpit@sut.ac.th
น.ส. พรรณิภา  อูผลเจริญ 3067,3076 5323 223060 pannipa@sut.ac.th
อ. พรรษา  ลิบลับ 4581 5549 4150
อ. พรวสา  วงศปญญา ศึกษาตอ 224220
นาง พรวิภา  จรรยาศิริ 5126 223119 pornvipa@sut.ac.th
น.ส. พรวีนัส  ทุนเจริญ 3011-12 5372 223010
อ.ดร. พรศิริ  จงกล 4460 224220 pornsiri@sut.ac.th
นาง พรสุรางค  ธรรมกุล 5130-2 5729 223119 pornsura@sut.ac.th
อ. พรอนันต  เอี่ยมขจรชัย 4499 5679 224205
น.ส. พฤษดี  พินิจพงษ 4694 224790 phudsade@sut.ac.th
รศ.ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ 4255 224205 puangpen@sut.ac.th
อ.ดร. พวงรัตน   ไพเราะ 4621 5942 224185
น.ส. พัชณี  ฉอนเจริญ 4109 224105 nongae@sut.ac.th
นาง พัชรินทร  ดานกลาง 3073-5 223060
น.ส. พัชรี  ดงกระโทก 4052 5263 224050
นาย พัฒนาพงษ  งาพรหมราช 3392,3384 223260
นาง. พันทิพา  นําสวางรุงเรือง 4471 5294 224220 pantipar@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย พันธศักดิ์   ชูรัตน 4972-3 224974 punsak@sut.ac.th
ผศ.ดร. พาณี  วรรณนิธิกุล 4299 5907 224185 panee@sut.ac.th
นาง พิกุล  ประดับศรี 4599 5584 224185 pikunc@sut.ac.th
อ.ดร. พิชญา  ตระการรุงโรจน 4277 5309 224185 pnakkiew@sut.ac.th
น.ส. พิชญาภรณ  หงษดี 3284 223260 pichaya@sut.ac.th
ผศ.ดร. พิชโยทัย  มหันธนาภิวัฒน 4461 224220 pichayo@sut.ac.th
นาย พิทักษ  ศรีพิทักษ 130 224120
นาง พิมพกา  วิงศวิริยะ 5009 223260
นาง พิมพพจี  เพียสังกะ 3264 223260
นาง พิมพรรณ อนันตชลาลัย 4972-3 224974 pimpun@sut.ac.th
นาย พิรุณ  กลาหาญ 3022-3-14 223010 phiroon@sut.ac.th
น.ส. พิศมัย  สารสม 3014-5 5338 223010 pisamai@sut.ac.th
นาย พิสิษฐ   เปรมทาชาง 4861-2 224860
นาย พีรพงษ  ทะยอมใหม 5200 224120
อ.ดร. พีรศักดิ์  สิริโยธิน 4508 5635 224205 peerasak@sut.ac.th
อ. พีระพงษ   อุฑารสกุล ศึกษาตอ 224220 p-rapong@sut.ac.th
น.ส. พุทธชาติ  เรืองศิริ 3067,3076 5540 223060 poolsri@sut.ac.th
รศ.ดร. พูนศุข  ศรีโยธา 4300 5397 224158 poonsook@sut.ac.th
น.ส. เพชรา  ฉิมสงูเนิน 3325-28 5317 223260 phetchar@sut.ac.th
นาง เพชรา  ทองสุก 5008,5029 5937 216523 minimart@sut.ac.th
นาง เพ็ญแข  เพ็ชรใหม 4316 224185 phenkhae@sut.ac.th
นาง เพ็ญจันทร  สุทธิวงศ 3016-7 5387 223010 penjun@sut.ac.th
นาง เพ็ญชนก  วีรชัยสุนทร 3068 223060
นาง เพ็ญพรรณ  ปยารมย 3111 223119 penpan@sut.ac.th
น.ส. เพ็ญพิชชา  จีระสอน 4122 5653 224120
นาง เพ็ญศรี  ทิพยสุวรรณกุล 4752 224750 pensri@sut.ac.th
นาย เพลิน  เมินกระโทก 5016,5028 5903 216523



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. เพลินพิศ  เนียมแผน 4111 224105 nuvo@sut.ac.th
นาง ไพจิตรี  ปยะพงศธร 4108 224105 tungting@sut.ac.th
นาย ไพฑูรย  นิยมนา 4905 224921 toon@sut.ac.th
นาย ไพรัตน  ฤทธิ์ประเสริฐ 3051 5530 223053 pairat@sut.ac.th
นาย ไพรัตน สืบจะบก 5200 224120
นาง ไพเราะ  ทองนุช 4204 224150 pairaw@sut.ac.th
นาย ไพโรจน  นุชกลาง 3032 224790 pairoj@sut.ac.th
รศ.ดร. ไพโรจน  สัตยธรรม 4315 5392 224185 pairote@sut.ac.th
นาง ไพลิน  ศรีอภัย 5145-6 5739 223119 phailin@sut.ac.th
รศ.ดร. ไพลิน ฤกษจิรสวัสดิ์ 4484 224220 pailin@sut.ac.th
อ. ภคนิจ  คุปพิทยานันท 4375 224150 pakanit@sut.ac.th
นาง ภณิดา  พันธุดี 3046 5464 223045 nidaprun@sut.ac.th
นาง ภัททิยา วิมลญาณ 4052 5583 224050 phattiya@sut.ac.th
นาง ภัทรวรรณ สิทธิกวินกุล 4401 224220 pattara@sut.ac.th
น.ส. ภัทราวรรณ  สุนทราศรี 4188 5485 224185 fiat@sut.ac.th
น.ส. ภัทิรา  ไมสันเทียะ 4108 5312 224105
นาย ภาณุ  เอกพงศเมธี 4127 224120
นาง ภารดี ศิริพลไพบูลย 4058 224050 paradee@sut.ac.th
น.ส. ภาวิณี  เทพเสนา 3423,3434 223420 pawinee@sut.ac.th
น.ส. ภูริวรรณ  รุงอดุลพิศาล 4406 224220
ผศ.ดร. มงคล  จิรวัชรเดช 4327 224220 mongkol@sut.ac.th
อ. มงคล  ผจงธนสฤษฎิ์ 4629 5607 224185 pmongkol@sut.ac.th
นาย มงคล  เพลครบุรี 9 224120 mongkol2@sut.ac.th
น.ส. มณฑาทิพย พันธุภูวงศ 4165 5331 224220 montatip@sut.ac.th
อ.ดร. มณฑารพ  ยมาภัย 4388 5901 224150 montarop@sut.ac.th
นาง มณทิรา จรนิเทศ 4817 224814 monthira@sut.ac.th
อ.ดร. มณีเพ็ญ  อภิบาลศรี 4333 224205 maneepen@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. มณีรัตน  ทุมพงษ 4392 224220 maneerat@sut.ac.th
อ. มนตทิพยภา  อุฑารสกุล ศึกษาตอ 5919 224220 nuknik@sut.ac.th
นาย มนัส  ศรีประเสริฐ 3340 5353 223260 manuss@sut.ac.th
นาง มนัสวี  บันลือทรัพย 4082 224080 manutwee@sut.ac.th
น.ส. มนิสรา  สินปรุ 3067,3076 5337 223060 manissar@sut.ac.th
นาง มยุรี มูลวงษ 3428,3430 5574 223420 mayuree@sut.ac.th
น.ส. มลศรี  พิชิตชัยรุง 4425 5299 224220
นาง มัณฑนา  ธรรมโชติ 4143 5874 224140 mantana@sut.ac.th
นาง มัณฑนา  ศรีราง 4073 224070 muntana@sut.ac.th
น.ส. มัณฑนา  สายบํารุง 4099 5877 224090 manthana@sut.ac.th
อ. มันตา  ศุภนคร 4368 5393 224205
อ.ดร. มัลลิกา  สังขสนิท 4523 224205 mullika@sut.ac.th
นาย มานพ  จรโคกกรวด 3449 223260 mjornkok@sut.ac.th
นาย มานพ  จันทรสนิทศรี 3465,3466 223260
นาย มานะ  ชมภูกุล 5200,5203 224120
นาย มานะ  ชาญเวช 3377,3376 223260 mana@sut.ac.th
อ.ดร. มาโนชญ  สุธีรวัฒนานนท 4230 5647 224150 sutheera@sut.ac.th
ผศ..ดร. มารินา  เกตุทัต-คารนส 4355 5886 224150 ketudat@sut.ac.th
นาง มาลัย  กุลนอก 9 224120
ผศ.ดร. มาลี  ตั้งสถิตยกุลชัย 4193 5871 224185 malee@sut.ac.th
นางสาว โมทนา  ศรีวัฒนพงศ 3042 5714 223119
นาย ยงยุทธ  เพ็งนอก 3427,3438 223420 yongyut@sut.ac.th
ผศ.ดร. ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน 4380 5938 224220 yonguooth@sut.ac.th
นาย ยศพงศ  ไชยฤกษ 3384,3387 223260
นาย ย่ิงยศ  จอมพุทรา 3069-70 223060
นาย ยิฟริว  แกวเชาวรัมย 4076 224070 yifriw@sut.ac.th
นาย ยุทธเกียรติ์  นนทสินธ 103 224871 yuthakit@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
ผศ.ดร. ยุพาพร  ไชยสีหา 4622 5613 224185  ัyupaporn@ccs.sut.atc.th
อ.ดร. ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน 4433 5892 224431 yupa@sut.ac.th
ผศ.ดร. ยุวดี  มานะเกษม 4354 5401 224150 yuvadee@sut.ac.th
นาง ยุวรี  พงษจะโปะ 3329,3338 223260
นาง เยาวดี  สายอราม 4880ตอ180 217028 yaowadee@sut.ac.th
นาย โยธิน  สืบสาย 5200 224120 mt@sut.ac.th
อ.ดร. รจนา  โอภาสศิริ 4598 5657 224185
นาย รพีพงศ  คินขุนทด 5410
น.ส. รวงรัตน  พิมพเชื้อ 4099 224090 ple@sut.ac.th
นาง ระพีพรรณ  นันทหทัยภัค 4213 224205 rapeepan@sut.ac.th
นาง ระวิวรรณ  กลับมาอนุรักษ 4822 224921 rawiwan@sut.ac.th
น.ส. รักชนก  บุญนวม 3063 5380 223060 chanok@sut.ac.th
นาง รักษา ศิวาพรรักษ 3041-2 223010 ruksa@sut.ac.th
นาย รังสรรค   เลอเลิศรัตนกุล 3370 5456 223260
อ.ดร. รังสรรค  ทองทา 320 5902 224220 tongta@ccs..ssut.ac.th
อ.ดร. รังสรรค  พาลพาย 4244 5407 224150 rangsun@sut.ac.th
ผศ.ดร. รังสรรค  วงศสรรค 4971,3109 224974
ผศ.ดร. รังสรรค  วงศสรรค 4390 224220 rangsan@sut.ac.th
ผศ.ดร. รังสรรค  วงศสรรค 4827,4828 224017
อ. รัชฏาพร  วิสุทธากร 4332 224205 ruchda@sut.ac.th
อ. รัชฏาพร  อุนศิวิไลย 4232 5857 224150 roonsivi@sut.ac.th
นาง รัชตนลิน  บุตรแสงดี 4972 224974 watchara@sut.ac.th
น.ส. รัชนี  หอมกลาง 4441 224220 ratcha@sut.ac.th
นาง รัชนีกร  ฉัตรอุทัย 4187 5563 224185 fasai@sut.ac.th
น.ส. รัชนีกร  ทองมา 4273 5355 224205 ratchanee@sut.ac.th
น.ส. รัชนีพร  กอนคํา 4098 224090 aung@sut.ac.th
นาง รัชนีย  ปดจันทึก 3273 223260



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย รัฐชัย จันทรสมัคร 5200,5203 224120
นาย รัฐพงษ อูปแกว 70 223060 rattapong@sut.ac.th
นาง รัตติยา งอนชัยภูมิ 3325 5861 223325 rattiya@sut.ac.th
นาง รัตติยา เนียมตะคุ 4097 224090
อ. รัตน  บริสุทธิกุล ศึกษาตอ 224220 rattana@sut.ac.th
ผศ.ดร. รัตนวรรณ  เกียรติโกมล 4496 5663 224220 ratanawa@sut.ac.th
น.ส. รัตนา แจมจํารูญ 3019-22-23 5350 223010 ratana@sut.ac.th
นาย ราชัย อัศเวศน 4071 224070 rachai@sut.ac.th
อ.ดร. ราเชนทร  โกศัลวิตร 4627 224185 rachian@sut.ac.th
อ.ดร. ราเชนทร  โกศัลวิตร 4905 224814
น.ส. ราตรี  ทิพมอม 4800 5276 224790 ratree@sut.ac.th
น.ส. รุงเรือง นวนโพธิ์ 3450 5498 223260 drung@sut.ac.th
นาย รุงโรจน ปยะพงศธร 5196,5198 224120
อ.ดร. รุงฤดี  ศรีสวัสดิ์ 4631 5665 224185 srisawat@sut.ac.th
น.ส. รุงฤดี รักษมณี 3131 223119 rakmanee@sut.ac.th
น.ส. รุงอรุณ  สุรพิพัฒน 3114-5 5570 223119 rung@sut.ac.th
น.ส. รุจิรัตน  กิจเลิศพรไพโรจน 4982-3 5269 223260
อ.ดร. เรณู ขําเลิศ 4275 5286 224150 renu@sut.ac.th
นาย เรืองฤทธิ์  สารางคํา 4415 224411
ผศ.ดร ลัดดา  โกรดิ 4514 5883 224205 ladda@sut.ac.th
น.ส. ลําแพน  วิริยะติยากร 3337-8 5274 223260 lumpan@sut.ac.th
นาง ลําไพร  ดิษฐวิบูลย 3371,3302 223260 lumphrai@sut.ac.th
นาง ลิขิต  เพิ่มงาม 4036-7 224037 likit@sut.ac.th
น.ส. วงเดือน จุลลาศรี 4850 224814
คุณพ.ต วณิช  วรรณพฤกษ 4241 5894 224240
นาง วนัสนันทร    บุญภูมิ 4036 5417 224037
น.ส. วนิดา  ศรีวัฒนาปติกุล 4094 224090



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
ดร. วรพจน   ขําพิศ 4166,4409 5884 224220 vorapot@sut.ac.th
อ.ดร. วรพจน  ขําพิศ 4008,4007 5884 224017
อ.ดร. วรพจน  สุทธิสัย 4516 5651 224205
นาย วรรณชัย  จิตรา 3471,3468 223260 chittra@sut.ac.th
นาง วรรณา  ลีตานา 4973 5478 224974 wannalee@sut.ac.th
อ.ดร. วรศิษย  อุชัย 4597 5444 224185 uchai@sut.ac.th
น.ส. วรางค  วีระนาคินทร 4378 5316 224150 warang@sut.ac.th
นาย วรายุทธ  ศรีบุญ 3428,3430 5567 223420 warayuth@sut.ac.th
นาง วรินทร  เจนชัย 4336 224207
น.ส. วลัยพร  ขันตะคุ 3014-5 5621 223010 walaipon@sut.ac.th
น.ส. วลัยพรรณ  สนิท 150 224871
นาย วสันต  เมฆประยูร 4803 5879 224790 wasanta@sut.ac.th
นาย วสันต  ศักดิ์กําปง 3069 3060
นาย วัชรพล  เบาเจริญ 4425 224220
นาย วัชระ  วงศวิริยะ 5009 5416 223260
น.ส. วัชรี  พิรักษา 4046 224040
น.ส. วัชรี  หยูเย็น 4111 224105 wacharee@sut.ac.th
นาย วัฒนา  เวชวิริยกุล 4808 5522 224790 wattana@sut.ac.th
นาง วัฒนี  สุวรรณศร 3278 223260 wattanee@sut.ac.th
นาย วันฉัตร  บุญใหม 4083 224080
นาย วันเฉลิม  พูนสวัสดิ์ 4319 5290 224185
นาย วันชัย  จอกกระโทก 3371 5486 223260
คุณ วนัชัย  ตายไธสง 125 224871
นาย วันชัย  นอยมะโน 4972-3 224974 wanchai@sut.ac.th
นาง วันดี  ธีรอําพน 4 216523 plantfar@sut.ac.th
น.ส. วันเพ็ญ  สืบสาย 4410 224220 wanphen@sut.ac.th
นาง วันเพ็ญ  อุนภักดิ์ 3134,3435 5912 223420 wanpen@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. วันวิสาข  สีทานันท 4056 5546 224060 wanvisa@sut.ac.th
นาย วัยวุฒิ  นาคสําราญ 4972-3 5443 224974 whaiyavut@sut.ac.th
นาย วัลลพ  ลอมตะคุ 4057 5320 224050
นาย วาที  ทิพยเลิศ 3281 5461 223260
นาย วารสาร  เขตกระโทก 3041-2 5452 223010 warasan@sut.ac.th
นาง วาริธร  ประวัติวงศ 3041-2 5920 223010 waritorn@sut.ac.th
นาง วารี  เชื้อปรุง 4091 224090 audiling@sut.ac.th
อ.ดร. วารี  วิดจายา 4630 224185 waree@sut.ac.th
นาง วารุณี  เทนอิสระ 4187 224185 wa-runee@sut.ac.th
น.ส. วาสนา  แกลวกลา 3428,3430 223420 wassana@sut.ac.th
นาง วาสนา  คลังกูล 4136,4120 224120
นาง วาสนา  ภัสสรโยธิน 4028 224040 yotin@sut.ac.th
นาย วิจักร  ศรีสมภาร 4126 224120 owen@sut.ac.th
นาย วิจิตร  พจนพิพัฒน 4880 ตอ103 224871
รศ.ดร. วิจิตร  รัตนพาณี 4365 5904 224185 vichitr@sut.ac.th
น.ส. วิชชุนีย   พิทักษสมบูรณ 390 223260
นาย วิชัย  ศรีสุรักษ 4223 224220
นาย วิชาญ วีรชัยสุนทร 3443 223260 vichan@sut.ac.th
นาย วิฑูรย ปล่ังกลาง 4111 5850 224105 vitoonp@sut.ac.th
อ. วิทธวัช โมฬี 4373 5891 224150 wittawat@sut.ac.th
นาย วิทวัส คาขาย 5200 224120
ผศ. วิทวัส ยมจินดา 4226 5854 224220 vitawas@sut.ac.th
นาย วิทิตย  แสนขวา 5815 5527 216523 witit@sut.ac.th
นาย วินัย   เยาวเรศ 4960 223260
อ.ดร. วิภา สุจินต 4313 5900 224185 wipa@sut.ac.th
น.ส. วิภาดา  นฤพิพัฒน 4398 2244392
น.ส. วิภาพร สวางสุข 4093 224090



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
อ.ดร. วิภาวี  อุสาหะ 4381 5896 224220
น.ส. วิมลพร โสภณ 3452 223260 vim@sut.ac.th
อ.ดร. วิมลลักษณ  สุตะพันธ 4435 5891 224431 wimonlak@sut.ac.th
นาย วิระชน  ศรีราง 4074 5933 224070 wirachon@sut.ac.th
อ. วิโรจน  แสงธงทอง ศึกษาตอ 224220 cewirote@sut.ac.th
อ. วิโรจน วงศธัญลักษณ 4353 5559 224220 wirote@sut.ac.th
น.ส. วิไล  จงวุฒิคุณ 4106 5344 224105 wilai@sut.ac.th
อ.ดร. วิไลรัตน  ล้ีอนันตศักดิ์ศิริ 4628 5615 224185 wilairat@sut.ac.th
น.ส. วิไลลักษณ  คัมภิรานนท 4062 224060 wilailuk@sut.ac.th
น.ส. วิไลลักษณ  คิดสราง 4406 224220
นาย วิวัฒน  ปอสูงเนิน 3283 223260
นาย วิเวก  กองจะโปะ 5151 5268 224120
อ.ดร. วิศิษฏพร  วัฒนวาทิน 4337 224205 wisit@sut.ac.th
ผศ.ดร. วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ 4008,4015 5876 224017 wisitpor@sut.ac.th
ผศ.ดร. วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ 4152-3 5876 224150 wisitpor@sut.ac.th
นาย วิษณุ  กุหลาบ 3081 223060 vissanu@sut.ac.th
น.ส. วิสินี  วิเศษจินดาวัฒน 4425 224220 wisinee_w@ccs.sur.ac.th
ผศ.ดร วิสิษฐ  แววสูงเนิน 4637 5631 224185 visit@sut.ac.th
น.ส. วีณา กองวงศา 4072 5371 224070 weenako@sut.ac.th
น.ส. วีณา นอยหมื่นไวย 4019 224017
น.ส. วีนัส  สานุศิษย 4098 224090
อ.ดร วีรชัย  อาจหาญ 4834 5368 224220 arjharh@sut.ac.th
อ. วีรพงษ  พลนิกรกิจ ศึกษาตอ 224205 weerap@sut.ac.th
นาย วีรพล จันธิมา 3436 223420 weepon@sut.ac.th
นาย วีรวัชร  ทองยอดดี 3421 5386 223420 weerawat@sut.ac.th
อ.ดร. วีระชัย มโนพิเชฐวัฒนา 4323 224220 veeracha@sut.ac.th
นาย วีระเชษฐ ดุมภใหม 5197 224120 dummai@ccs.sut.a.cth



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
อ.ดร. วีระยุทธ  ลอประยูร 4470,4477 5923 224220 drvee@sut.ac.th
อ.ดร. วีระศักดิ์   เลิศสิริโยธิน 4417 5557 224220 isrytw@sut.ac.th
อ.ดร. วุฒิ  ดานกิตติกุล 4218,4453 5250 224220 wut@sut.ac.th
นาย วุฒิ  สื่อกลาง 4972-3 5494 224974 vute@sut.ac.th
นาย วุฒิภัทร  เจ็คเหล็ก 3327 5509 223260
ดร. ศจีรา  คุปพิทยานนท 4644 5408 224185
นาง ศยามน  อินสะอาด 3108 224974 sayamon@sut.ac.th
นาง ศรัญญา  ศรียงพะเนา 4093 5475 224090
นาย ศรัณย ดอกไมกุล 3447 223260
นาย ศรัทธา โพธิสวาง 3417 5611 223260 satta@sut.ac.th
นาย ศราวุธ ตั่นเลง 3266-7 5649 223260
นาย ศราวุธ ปอมสินทรัพย 4051 224050 saravut@sut.ac.th
น.ส. ศรีสุดา แกวคุมภัย 3138 223260 srisuda@sut.ac.th
น.ส. ศรุตา  จันทะรส 4213 224205 sarata@sut.ac.th
น.ส. ศศธร สถิตยถาวร 3027-8 223010 sasathorn@sut.ac.th
น.ส. ศศิธร  ดนตรีหรรษา 4817 5471 224814 sasithon@sut.ac.th
อ. ศศิวรรณ ปริญญาตร 4510 5626 224205 sasiwan@sut.ac.th
นาย ศักชัย  หันขุนทด 3066,3068 3060
นาย ศักดิ์ดา  ทอนเงิน 3442 223260
นาย ศัลยพงษ  วงศสมบูรณ 3046-3051 223053 sal@sut.ac.th
ผศ. ศาสน สุขประเสริฐ 4463 5864,5360 224165 sart@sut.ac.th
นาย ศิริชัย บุญประสาท 4063 224060 sirichai@sut.ac.th
นาย ศิริพงษ หิรัญเจริญสุข 4695 5858 224790 phong@sut.ac.th
นาง ศิริพร พิทักษธีรังกูล 3112-3 223119 siriporn@sut.ac.th
นาง ศิริรัชนี ฉายแสง 4693 224790 risa@sut.ac.th
นาง ศิริรัชนี เพลครบุรี 3067,3076 223060 ratchane@sut.ac.th
น.ส. ศิริรัฐ  คเชนทรพงศ 3018 5620 223010 sirirat@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
อ.ดร. ศิริรัตน  รัตนจันทร 4489 5626 224220 sirirat.b@sut.ac.th
นาง ศิริรัตน เนาววงษ 4057 224050 naovong@sut.ac.th
ผศ.ดร. ศิริลักษณ อุสาหะ 4506,4362 5896 224205 siriluck@sut.ac.th
นาง ศิริวรรณ  ดุมกลาง 027 224030
น.ส. ศิริวรรณ  โลกระโทก 3325 5505 223260
อ. ศุกฤตย  ไทยอุดม 4217 224150 tsukrit@sut.ac.th
อ. ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากุล 4515 224205 suphakit@sut.ac.th
น.ส. ศุภกาญจน  กิจพาณิชย 4097 224090 supakarn@sut.ac.th
นาง ศุภกาญจน  บุญอยู 6345 216345
นาย ศุภจิต  สนิทวงศ ณ อยุธยา 4972-3 5572 224974 supajit@sut.ac.th
นาง ศุภธนิศร  ครองสวัสดิ์กุล 3069 223060 puttong@sut.ac.th
น.ส. ศุภราภรณ สกุลภักดี 3454 5474 223260 supha@sut.ac.th
นาง ศุภลักษณ  สาลีเกิด 4223 5255 224220
นาย ศูนธร แสนหูม 5051-2 5054 224120
นาย เศวตฤกษ เสนาะเสียง 3016-7 5645 223010 swetrerk@sut.ac.th
น.ส. โศภิดา สวัสดิ์สิงห 3423,3434 5521 223420 sopida@sut.ac.th
นาย สงคราม  ยาวะประภาษ 3281 5489 223260
อ. สงบ  คําคอ ศึกษาตอ 224220 sakhob@sut.ac.th
นาย สงวน  หอยจังหรีด 5051 224120
อ. สถิตยโชค  โพธิ์สอาด 4369 5687 224205
นาง สนทนา สอิ้งทอง 4031 5418 224040 saing@sut.ac.th
นาย สนธยา ดิฐประยูร 9 224120
อ.ดร. สนอง สุขแสวง 4544 5633 224240
อ. สนั่น  ตั้งสถิตย 4455 224220 sanan@sut.ac.th
นาย สมเกียรติ  อรภาพ 3476 5457 223260 somkiat@sut.ac.th
นาย สมเกียรติ์ ตันดิลกตระกูล 5203 224120
นาย สมควร เกณฑกระโทก 4861-2 5265 224860



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย สมจิต  มณีวงศ 4058 224050 superman@sut.ac.th
นาย สมจิน  เปยโคกสูง 4046 224040
นาย สมชัย นองวัตร 4862-3 224860
นาย สมชาย  เมืองแกว 4861-3 5429 224860
นาย สมชาย  รักกลาง 4,3128 223119 somchai@sut.ac.th
นาย สมชาย  ศิริสูงเนิน 4803 224790 chai@sut.ac.th
น.ส. สมนึก  เกิดสุข 4820 5504 224921 somnuck@sut.ac.th
นาย สมนึก  คงกลาง 3027-8 5339 223010 somnuk@sut.ac.th
นาย สมนึก  ชิดโคกสูง 5200 224120
นาย สมบัติ  สืบคา 4802 224790 sombat@sut.ac.th
นาย สมบูรณ  อวนมะโรง 3282 5492 223260 somboon@sut.ac.th
ผศ.ดร. สมประสงค  สัตยมัลลี 4239 224165 sompra@sut.ac.th
รศ.ดร. สมพงษ  ธรรมถาวร 4632,4186 224185 sompong@sut.ac.th
นาย สมพงษ  ปาติตัง 5016,5028 sompong-1@sut.ac.th
นาย สมพงษ  ปุงคานนท 3333-3336 223260 sompongp@sut.ac.th
คุณ สมพร  ธีรพงศธร 120 224871
ผศ. สมพันธุ  ชาญศิลป 4452 224165 sompan@sut.ac.th
นาย สมภพ  จินดาพี 4113 5351 224105 sompop@sut.ac.th
นาย สมโภช  ดุมภใหม 4861-3 224120
นาง สมมาตร  กาลอินทร 3316 224090 sommart@sut.ac.th
นาง สมยง  พิมพพรม 3374,3300 5466 223260
อ.ดร. สมร  พรชื่นชูวงศ 4377 224150
น.ส. สมรักษ  การถาง 3423,3434 223420 somrak@sut.ac.th
น.ส. สมศรี  รวมใหม 4113 224105 snow@sut.ac.th
นาย สมศักดิ์  เจนสระนอย 5051 224120
อ. สมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย ศึกษาตอ 224220 somsav@sut.ac.th
นาย สมศักดิ์  ศิริจานุสรณ 5198-9 224120 somsak2@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
อ. สมศักดิ์  ศิวดํารงพงศ 4453 5659 224220
นาง สมสมัย  รัตนอัมภา 4123 5868 224120
นาย สมัคร  อุดสระนอย 5196,5198 224120
นาง สมานลักษณ  โคงนอก 3278 223260 samanluck@sut.ac.th
นาย สมิง  เติมพรมราช 3387 5598 223260 saming@sut.ac.th
อ. สรชัย  กมลลิ้มสกุล 4385 5689 224205
นาย สรณะ  ศรีตะชัย 5171,5126 5743 223119 jojosung@sut.ac.th
นาย สรพัชย  ทัพพะรังสี 4793 5361 224790 sorapat@sut.ac.th

สรัญญา  สอตระกุล 5003 5301 23
ดร. สราวุฒิ  สุจิตจร 4751,4402 224750
นาย สราวุธ   เอี่ยมศุภมงคล 3850,3069 5538 223060
อ.ดร. สฤษดิ์  ศรีขาว 4509 5931 224205 sarit@sut.ac.th
นาย สวัสดิ์  เกตุสระนอย 4551 223260 sawat@sut.ac.th
นาย สหชาติ  ประสิทธิ์ 4128 224120 somyot@sut.ac.th
นาย สหัสชัย  ทิพยเนตร 3465-6 223260
อ. สอาด  สุลักษณ ศึกษาตอ 5600 224165
คุณ สอาดศรี  แกวกระจก 124 224871
นาย สังวาลย  ตุกพิมาย 071 5369 223060 sungworn@sut.ac.th
นาย สังเวียน  แขมเกษม 3465,3471 223260
อ. สัญชัย  ประยูรโภคราช 4595 5516 224185 sanchai@sut.ac.th
นาย สัญญา  แพงตาวงษ 5196,5198 5582 224120
อ. สัญญา  สราภิรมย 4596 5934 224185
อ.ดร. สันติ   ศักดารัตน 4302 5554 224185 santi@sut.ac.th
คุณ สันติ  ปนหยาทอง 110 224871
นาย สันทัด  เหมจันทึก 4972-3 5520 224974 santad@sut.ac.th
นาย สาคร  นาถ้ําชน 5126 5722 223119 skon@sut.ac.th
นาย สาคร  ระกานอก 4861 224860



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย สาทิพย  จุไรรัตนพร 3440 223440 satip@sut.ac.th
นาย สาธิต  แปมสูงเนิน 1234,4567 5658 224120
อ.ดร. สานุช  เสกขุนทด 4512 5927 224205 nathsv@sut.ac.th
อ. สามารถ  บุญอาจ ศึกษาตอ 5851 224220 bsamart@sut.ac.th
นาง สายฝน  มานิมนต 4421 224220 sayfon@sut.ac.th
น.ส. สายรุง  สังกรณีย 4092 224090 sairong@sut.ac.th
นาง สายสุณีย  มวมขุนทด 5992 5388 224790 saisunee@sut.ac.th
น.ส. สายสุดา  ดาสุโพธิ์ 4,3078 5472 223060 saisuda@sut.ac.th
นาย สายันต   จันทรเสถียร 4982-3 5587 223260
อ. สารัมภ  บุญมี 4485 5688 224220
น.ส. สาวิตรี  ทองแดง 3013 223010
รศ.ดร. สําเนา  ผาติเสนะ 4291 224185 samnao@sut.ac.th
น.ส. สํารวย  ประโพธิ์ศรี 5121 5705 223119 samruay@sut.ac.th
นาย สิทธา ชัยมงคล 3079,3072 223060 udom@sut.ac.th
ผศ.ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย 4006,4011 224017
ผศ.ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย 4326,4751 5871 224220 sitichai@sut.ac.th
ผศ.ดร. สิทธิโชค  แสงโสดา 4623 224185 siddhich@sut.ac.th
นาง สิรินดา  บุญภูมิ 4198 5632 224185 sawatsuk@sut.ac.th
อ.ดร. สิรินทร  ศรีโพธิ์ 4525 5885 224205 surun@sut.ac.th
นาง สิริลักษณ  ดสีูงเนิน 4187 5455 224185 sirilak@sut.ac.th
นาย สืบศักดิ์  มีพวงพินธุ 5170 5719 223119 suebsak@sut.ac.th
น.ส. สุกัญญา  จารุศิริวัฒนา 3099 224974
นาง สุกัญญา  เจริญสุข 4756 5465 224750 su-kanya@sut.ac.th
อ.ดร สุกัญญา  เตชะไตรภพ 4643 5617 224185
น.ส. สุกัญญา  มะแมน 4690 224790 sukanya@sut.ac.th
น.ส. สุกัญญา  วิบูลยกูล 4073 5296 224070 sukiyaki@sut.ac.th
นาง สุกัญญา  สุจิตจร 3121 5918 223119 sugunya@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. สุกัญญา สุขะวโรดม 4207 224205 tiew@sut.ac.th
นาง สุกานดา  เทพเสนา 4109 224105 thepsena@sut.ac.th
นาย สุกิจ  บุญภูมิ 5200 5417 224120 sukich@sut.ac.th
อ.ดร. สุกิจ  ลิมปจํานงค 4619 5941 224185
อ.ดร. สุขเกษม  กังวานตระกูล 4476 224220 sukasem@sut.ac.th
นาย สุขสรรค  โชคคุณ 3427,3438 5329 223420
อ. สุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสรี 4533 5898 224205 suksan@sut.ac.th
ผศ.ดร. สุขสันต    หอพิพูลสุข 4322 5610 224220 suksun@sut.ac.th
นาง สุขุมาลย  ขําพิศ 4144 5884 224140 sukumarn@sut.ac.th
น.ส. สุจิตรา  มาลัยไธสง 4233 224150 sujhitra@sut.ac.th
นาง สุจิตรา  วงศพรหม 4063 5889 224060 sujita@sut.ac.th
นาง สุจิตรา  ศิริเมืองราช 4242 224240
น.ส. สุชาณี  ศรีตัณฑ 5176 5720 223119 suchanee@sut.ac.th
นาง สุชาดา  จินาภรณ 4072 5363 224070 suchadaj@ccs.sutac.th
น.ส. สุชาดา  วัฒนกุล 4082-3 224080 suchada@sut.ac.th
น.ส. สุชาดา  อนงคเวช 4,3128 5711 223119 sucha-da@sut.ac.th
นาย สุชาติ  จรรยาศิริ 3134,3435 223420 suchart@sut.ac.th
นาย สุณรงค ศรีมงคล 5203 224120
ผศ.ดร. สุดจิต   ครุจิต 4451 224220 skaruxhit@sut.ac.th
นาง สุดา  ผองแผว 3120 223119 pongpoew@sut.ac.th
อ. สุดารัตน  ขวัญออน 4592 5535 224220
น.ส. สุดารัตน  ชมโคกกรวด 4095 224090
นาง สุดารัตน  นอยมะโน 3073-5 5936 223060 sudarat@sut.ac.th
น.ส. สุดารัตน  บํารุงธนทรัพย 4113 224105 tiksuda@sut.ac.th
นาง สุดาวรรณ   นวลจันทร 4092 5873 224090
นาย สุทธิ  บุญหมื่นไวย 4124 224120 sutti@sut.ac.th
อ.รอ. สุทธิพงษ  มีใย 4478 5672 224220



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย สุทธิรักษ  ไชยรักษ 4,3128 5734 223119 suttirak@sut.ac.th
รศ.ดร. สุทิน  คูหาเรืองรอง 4474 5661 224220 sutin@sut.ac.th
อ. สุทิศา  เข็มพะกา 4572 224150
นาย สุเทพ   โลหณุต 3031 224790 thep@sut.ac.th
อ.ดร. สุธรรม  ศรีหลมศักดิ์ 4459 5619 224220 sutamsri@sut.ac.th
นาง สุธิสา  ผดุงสันต 5132 5725 223119 suthisa@sut.ac.th
ผศ.ดร. สุนทร  กาญจนทวี 4234,4745 5440 224150 sunthorn@sut.ac.th
นาง สุนทรารีย  มีใหม 4112 224105 annabell@sut.ac.th
น.ส. สุนทรี ชมโคกกรวด 4093 224090 sunthree@sut.ac.th
นาง สุนันท  พันธชนะ 1024 216523
คุณ สุนันทชัย  กรรณเทพ 170 224871
ผศ.ดร. สุนันทา  ทองทา 4266 224205
ผศ.ดร. สุนันทา  ทองทา 4266 5902 224150 s-tongta@sut.ac.th
น.ส. สุนันทา  บริบาลประสิทธิ์ 4063 224060 sunanta@sut.ac.th
นาง สุนันทา  ฝอยกระโทก 1023 216523
น.ส. สุนันทา  พันธุพาณิชย 3022-3-19 223010 sununta@sut.ac.th
นาย สุนัย  พลายมี 5021,5025 216523 sunai@sut.ac.th
อ. สุนิติยา เถ่ือนนาดี 4518 5915 224205 sunitiya@sut.ac.th
นาย สุปรีชา  เครือบคนโท 4,3128 5707 223119 supree@sut.ac.th
นาย สุพจน  กลอนจะโปะ 3338 223260
นาง สุพัตรา  กอรปสิริพัฒน 5170 5723 223119 supatra@sut.ac.th
นาง สุพัตรา  จึงพัฒนาวดี 5992 224790 supattra@sut.ac.th
นาง สุภัทรา  วนภู 3106 224974 wsupatra@sut.ac.th
นาง สุภาพร  ก่ิงนอก (เลขาฯ) 4141 224140 supaporn@sut.ac.th
น.ส. สุภาพร  เต็งก่ิง 3330-1 223260
น.ส. สุภาพร  ศรีภราพิทักษ 4131-2 224120 supapon@sut.ac.th
นาง สุภาพันธ  ตั้งวัฒนากร 3471 5473 223260



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. สุภาภรณ  ทนสันเทียะ 3062 5285 223060
น.ส. สุภาภรณ  สุวรรณบุรี 4001-2 224017 suwanburi@sut.ac.th
น.ส. สุภาภรณ ประชากูล 3115 5278 223119 supaponn@sut.ac.th
นาง สุภารักษ  เมินกระโทก 3073-5 5903 223060 srisui@sut.ac.th
นาง สุภาวดี จันทรเปรียง 3019-22-23 223010 supavadee@sut.ac.th
นาง สุมาลัย วงษทิมานนท 3113 223119 sumalai@sut.ac.th
นาง สุมาลี  วงศสมบูรณ 4861-3 224120
น.ส. สุมาลี ภักดีจอหอ 5003-4 5575 216523
นาย สุเมธ  สุรอภิรักษ 3069-70 223060
นาย สุรชัย  ทองทิพย 4329 5298 224207
นาย สุรเชษฐ  คัพภะเจริญ 4415 224411
คุณ สุรพงษ  วงศศิลป 118 224871
นาย สุระ  สุคนนท 3335-6 223260
นาย สุรัตน  กลีบจอหอ 5051 224860
อ.ดร. สุรินทร  บุญอนันธนสาร 4371 5670 224150 surinton@sut.ac.th
น.ส. สุรีภรณ  ใจเที่ยง 4273 5313 224205 sureepon@sut.ac.th
น.ส. สุรียพร   ซึ่งพรหม 3329-3338 5273 3260
นางสาว สุรีรัตน  ชันมะเวส 4101 224102
นาง สุรีรัตน  มากมี 4152-3 224150 sureerat@sut.ac.th
ผศ.ดร. สุรีลักษณ  รอดทอง 4297,3328 5327 224185 sureelak@sut.ac.th
นาย สุลักษณ  สรอยระยา 3030 224790 sulak@sut.ac.th
น.ส. สุวภัทร  เสาสูงยาง 4816 5503 224814 boontham@sut.ac.th
น.ส. สุวรรณี  นวโลหะกุล 3273 223260
นาง สุวรรณี  แพงตาวงษ 4016 224017 suwannee@sut.ac.th
นาง สุวรรณี  เมืองแกว 3070 5429 223060
นาย สุวิทย  ชมพูพันธ 4428 224220
คุณ สุวิทย  ชินนอก 4865 224871



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง สุวิมล  ฉอนเจริญ 4213 224205 suwimon@sut.ac.th
นาง สุวิมล  มะสันเทียะ 4750 224750 saytang@sut.ac.th
น.ส. สุวิมล  ลาวรรณา 5121-2 5708 223119 suvimon@sut.ac.th
ผศ.ดร. สุเวทย  นิงสานนท 4157,4216 224150 suwayd@sut.ac.th
นาย เสมา  ปลอดโคกสูง 5994 5525 224790
นาย เสรี  ดุมใหม 5200,5203 224120
คุณ เสาวณีย  ทองสิ้ว 106 224871
อ. เสาวณีย  รัตนพานี 4254 5904 224185 saowanee@ccc.sut.ac.th
ดร. เสาวณีย  รัตนพานี 4006,4005 5904 224017
นาง เสาวนีย  วรนุช 4092 224090
นาง แสงจันทร  เสยกระโทก 5019 216523
นาง แสงดาว  เลียบกระโทก 4801 5303 224790 jeab@sut.ac.th
นาย แสงเพชร  งอนชัยภูมิ 3266 5861 223260 sangphet@sut.ac.th
อ.ดร. โสภณ  วงศแกว 4203 5552 224150
นาย โสภณ  สุทธิลักษณ 5051 5056 224120
นาง โสรยา   ภัทรเศรณี 4112 224105
น.ส. หทัยรัตน  ขันติโก 3017-8 223010 hathairt@sut.ac.th
นาง หทัยรัตน  ราชนาวี 3428,3430 5586 223420 hathai@sut.ac.th
รศ.ดร. หนึ่ง  เตียอํารุง 4279 5288 224150 neung@sut.ac.th
อ. หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง 4339 224150 neunghat@sut.ac.th
ผศ.ดร. หัสไชย  บุญจูง 4159,4573 224150 boonjung@sut.ac.th
ดร. หัสไชย  บุญจูง 3118,3116 224017
ผศ.ดร. หัสไชย  บุญจูง 3118,3116 224017
ผศ.ดร. หัสไชย  บุญจูง 4159,4573 5921 224150 boonjung@sut.ac.th
นาย หิรัณย  หนานเจียง 5145-6 5742 223119 nitinai@sut.ac.th
รศ.ดร. องคการ  อินทรัมพรรย 4384 5885 224205 ongkan@sut.ac.th
อ. อติชาต  วงศกอบลาภ ศึกษาตอ 224220 atichat@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. อนัญญา เทพบุตร 4036 224037 ranya@sut.ac.th
นาย อนันต  คางกลาง 5200 5252 224120
รศ.ดร. อนันต  ทองระอา 4199 5930 224185 anan@sut.ac.th
รศ.ดร. อนันต  ทองระอา 4004,4012 5930 224017
นาย อนันท  สัจจา 4319 5275
อ. อนันท  อุนศิวิไลย 4468 5857 224220 anant@sut.ac.th
ผศ.ดร. อนันท  อุนศิวิไลย 4844,4811 5857 224814 anant@sut.ac.th
นาย อนิวัต  บุญสาย 5200 224120
นาย อนุชา  ปรางคสูงเนิน 3282-3 223260 anucha@sut.ac.th
นาย อนุชิต  รัตนนิชาญ 4096 224102
นาย อนุชิต  เรืองวิทยานนท 3280,3259 5916 223260 anuchit@sut.ac.th
นาย อนุเปรม  ยานกลาง 4415 5307 224220
นาง อนุสรณ  รุจิราภา 4626 224185
อ. อภิชาติ  บุญทาวัน 4576 5666 224150
น.ส. อภิญญา  ล้ิมสุวัฒน 3014-5 223010 apinya@sut.ac.th
นาย อมร  วรรณษา 5200 224120
นาย อมรเทพ  เทพวิชิต 3108 224974 amorntep@sut.ac.th
นาง อมรรัตน  วงศสรรค 3122,3130 223119 amonratt@sut.ac.th
นาง อมราภรณ  เอกรุณ 4134,4120 224120
ผศ.ดร. อรชุน  ไชยเสนะ 285 5877 224185 apc@sut.ac.th
นาง อรทัย  นาชิน 3370 223260 orathai@sut.ac.th
น.ส. อรนุช  อวิรุทธไพบูลย 4081 5630 224080 oranut@sut.ac.th
น.ส. อรมณี  สังฆะมณี 3109 224974 onman@sut.ac.th
นาย อรรคเดช  โสสองชั้น 3099 5526 224974 akkadet@sut.ac.th
อ. อรรณพ  ประวัติวงศ ศึกษาตอ 5920 224220 unnop@sut.ac.th
นาย อรรถพร  อุนโสมย 4047 5859 224043 adthapor@sut.ac.th
นาง อรวรรณ  ก่ิงสละ 3014-5 223010 orawan@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
น.ส. อรวรรณ  จรุงจิตอภินันท 4095 224090
นาง อรวรรณ  โลหณุต 3274 223260
น.ส. อรัญญา  จันทรไทย 4004 224017 arunya@sut.ac.th
น.ส. อรุณี  เมากรูด 4098 224090 runee@sut.ac.th
น.ส. อรุโณทัย  ผลาพฤกษ 4057 224050 arunotai@sut.ac.th
นาย อลงกต  ยะไวทย 3048 223045 alonggod@sut.ac.th
อ.ดร. อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน 4467 5569 224220 ron@sut.ac.th
น.ส. อักษรา  ตลับทอง 4063 5364 224060 aksara@sut.ac.th
นาย อัครชัย  สงหมื่นไวย 5200 5188 224120 akara@sut.ac.th
อ. อัฆพรรค  วรรณโกมล ศึกษาตอ 5652 224220 akkhapun@sut.ac.th
คุณ อัญชรี  แสงพฤกษ 105 224871 ancharee@ccs.2ut.ac.th
ผศ.ดร. อัญชลี  วรรณรักษ 4345 224205 wannaruk@sut.ac.th
นาง อัญชุลี  รักดานกลาง 4400 224220 unchulee@sut.ac.th
นาง อัมพร ลาดหนองขุน 4491 224220 amporn@sut.ac.th
นาง อัมพาพรรณ  แพสุวรรณ 4796 224790 umpapun@sut.ac.th
อ.ดร. อัศจรรย  สุขธํารง 4268 5325 224150 aschan@sut.ac.th
นาย อัษฎางค  เฮงทรัพยกูล 5125 5740 223119 assada@sut.ac.th
นาย อาคม จันทรจํานงค 5051 224120
นาย อาทิตย  คูณศรีสุข 3454 223260 atit@sut.ac.th
ผศ.ดร. อาทิตย  ศรีแกว 4405 5422 224220 ra@sut.ac.th
นาย อานุภาพ  ปลอดโคกสูง 5196,5198 224120
นาง อาภรณพรรณ  ศรีอัครวิทยา 4410 224220 arphorn@sut.ac.th
น.ส. อารยา   รานอก 3325-6 223260
น.ส. อารยา  บวรพานิชย 3061,3063 223060 arraya@sut.ac.th
อ. อารักษ  ธีรอําพน 4358,5006 224150 arak@sut.ac.th
ศ.ดร. อารีย  วรัญูวัฒก 4272 224150 aree@sut.ac.th
นาย อาวุธ  อินทรชื่น 3277 223260 arwuth@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาย อํานวย  ทีจันทึก 4972-3 224974 amnuay@sut.ac.th
นาย อํานวย  ศิริจานุสรณ 5196,5198 224120
นาง อํานวยพร  เปร่ืองปรีชาศักดิ์ 4075 224070 amnuaypo@sut.ac.th
นาย อํานาจ  จงมอบกลาง 4788 5257 224790 amnartj@sut.ac.th
รศ.ดร. อํานาจ  อภิชาติวัลลภ 4222 5432 224220 amnat@sut.ac.th
อ. อินทรียา  สุทธิวานิช 4379 5636 224185
นาง อินทิรา  นนทชัย 4207 5908 224205 intira@sut.ac.th
อ. อิศรา  ประมูลศุข 4335 224205 issra@sut.ac.th
น.ส. อิสราภรณ วิทยากรณ 4064 5366 224060 issa@sut.ac.th
น.ส. อิสริยา  ปนตกแตง 4656 5321 224205
สิบเอก อุดม บุญแยม 1234 224120
นาย อุดมโชค  สุทธิศักดิ์ 4862-3 224120
นาย อุดมวิทย  มณีวรรณ 3269 223260 udomvit@sut.ac.th
ผศ.ดร. อุทัย  มีคํา 4430 5348 224431 umsut@sut.ac.th
น.ส. อุทัยวรรณ   บํารุงหมู 3326-3338 5427 223260
นาย อุทิตย ศรีอินทร 4110 5435 224105
นาย อุทิศ  มีชํานาญ 3428,3430 223420
นาย อุเทน เผื่อนทอง 4048 224043 utan@sut.ac.th
น.ส. อุบล พรมโสภา 4972-3 224974
นาง อุไร  เพื่อนเกาะ 5992 224790 urai@sut.ac.th
อ. อุษณีย  กิตกําธร ศึกษาตอ 5534 224165 usanee@sut.ac.th
น.ส. อุษา วิไลศรีอัมพร 3027-8 223010 ausa@sut.ac.th
ผศ.ดร. เอกชัย  จันทสาโร 3303 5558 223260 junta@sut.ac.th
ผศ.ดร. เอกชัย  จันทสาโร 4419 5558 224411
นาย เอกราช  บุญเริง 4064 224060
นาย เอกวัฒน จันทรวงษ 3368 223260 akkawat@sut.ac.th
นาย เอนก  ทองไทย 5171 5706 223119 anake@sut.ac.th



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
นาง เอมอร  กอเกียรติกุล 4481 224220 aimon@sut.ac.th
ผศ.ดร. เอมอร  ทัศนศร 3035,4170 223010 aim-orn@sut.ac.th
นาย โอภาส  ไทยดี 3465 223260



คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล ท่ีทํางาน ที่บาน โทรสาร อีเมล
ผศ.ดร. Adrian Evan Flood 4497 5887 224165 adrianfl@sut.ac.th
ผศ.ดร. Eckart Robert Schulz 4283 5874 224185 eckart@sut.ac.th
ศ.ดร. Edouard Berge Manoukian 4755 5867 224185 edouard@sut.ac.th
ผศ.ดร. James R.Ketudat-Cairns 4304 5886 224185 cairns@sut.ac.th
รศ. Jeremy William Ward 4357 224205 jeremy@sut.ac.th
รศ.ดร. Joewono Widjaja 4194 224185 widjaja@sut.ac.th
รศ.ดร. Kenneth James Haller 4303 5588 224185 haller@sut.ac.th
MR. Man-Keung Lo 4075 5939 224070 henry@sut.ac.th
รศ.ดร. Nikolay Moshkin 4624 5592 224185 moshkin@sut.ac.th
อ.ดร. Paul Joseph Grote 4292 5883 224185 paul@sut.ac.th
อ. Peter Charles Bint 4340 5928 224205 dunkirk@sut.ac.th
ศ.ดร. Serguei Meleschko 4382 5590 224185 sergey@sut.ac.th
อ.ดร. Shigeki Morimoto 4475 5680 224165 shigeki@sut.ac.th
MRS. Yanling Hua 3299 5895 223260 yanling@sut.ac.th
รศ.ดร. Yupeng Yan 4289 5895 224185 yupeng@sut.ac.th


