รายชือกลุ่ม natural@group.psu.ac.th บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชือ-สกุล
กชพร เจริญสุข
กรกช นาคคนอง
กราญ์จนา ถาอินชุม
กฤษฎา หลักเมือง
กอบชัย วรพิมพงษ์
กาญจนา อุไรรัตน์
ขวัญจิตร สันติประชา
ขวัญตา ขาวมี
เขมินี ทองมา
คนึงนิตย์ ลิม; จิรขจร
จตุรพร สอนจิต
จรรยา เพชรหวน
จรัสศรี นวลศรี
จักรกฤษณ์ พูนภักดี
จักรัตน์ อโณทัย
จารี ทองสกูล
จําเป็ น อ่อนทอง
จําเริญ ยืนยงสวัสดิ G
จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
จิตผกา ธนปั ญญารัชวงศ์
จินดารัตน์ บุญยสุพฒ
ั น์
จินดารัตน์ สันติภราภพ
จิรนันท์ ชูเกิด
จิราภรณ์ คงสุข
จุฑามาศ แก้วมโน
เจษฎา โสภารัตน์
ชนินนั ท์ พรสุรยิ า
ชมพูนุท บัวเผือน
ชุตมิ า ตันติกติ ติ
เชาวน์ ยงเฉลิมชัย
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
ฐปนัท เพ็งมาก

อีเมล์
kochaporn.j@psu.ac.th
korakot.n@psu.ac.th
krajana.t@psu.ac.th
kritsada.l@psu.ac.th
kobchai.w@psu.ac.th
kanjana.u@psu.ac.th
quanchit.s@psu.ac.th
khwunta.k@psu.ac.th
keminee.t@psu.ac.th
kanungnit.l@psu.ac.th
jaturaporn.so@psu.ac.th
chanyar.p@psu.ac.th
charatsri.n@psu.ac.th
chakkrit.p@psu.ac.th
jakarat.a@psu.ac.th
jaree.t@psu.ac.th
jumpen.o@psu.ac.th
jumlern.y@psu.ac.th
jinnapat.k@psu.ac.th
jitpaka.t@psu.ac.th
jindarath.b@psu.ac.th
jindarat.p@psu.ac.th
jiranan.c@psu.ac.th
jiraporn.kh@psu.ac.th
chutharmard.k@psu.ac.th
jessada.so@psu.ac.th
chaninun.p@psu.ac.th
chompunut.b@psu.ac.th
chutima.t@psu.ac.th
chao.y@psu.ac.th
chaiyawan.w@psu.ac.th
thapanat.p@psu.ac.th

ชือ-สกุล
ฐิตพิ งค์ ชินผา
ณรงค์ศกั ดิ G นกแก้ว
ณัฐฐา รัตนโกศล
ณัฐพล จันทร์สว่าง
ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต
ดวงใจ หล่อเพชร
ดวงรัตน์ มีแก้ว
ดุสติ นาคะชาต
เดโช หวังยี
ถาวร ดิษโสภา
เถลิงศักดิ G อังกุรเศรณี
ทรงลักษณ์ กลับคง
ทวีศกั ดิ G นิยมบัณฑิต
ทัศนี ขาวเนียม
เทวี มณีรตั น์
เทอดพงษ์ แก้วประกอบ
ธนัญชนก ไชยรินทร์
ธัญจิรา เทพรัตน์
ธัญญรัตน์ สุวรรณโณ
ธีญาภรณ์ แก้วทวี
ธีรนิตย์ ฉัวสุ
; วรรณแก้ว
ธีรภาพ แก้วประดับ
ธีรวรรณ แสงมณี
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
นงลักษณ์ พิกุลทอง
นพรัตน์ แท่นมาก
นริศ ท้าวจันทร์
นเรศ ซ่วนยุก
นฤมล พฤกษา
นันทิดา อินทัสโร
นิทศั น์ สองศรี
นิศมา สุวรรโณ
นุ จรี ห่อทอง

อีเมล์
thitiphong.c@psu.ac.th
narongsak.no@psu.ac.th
nattha.r@psu.ac.th
nattapol.j@psu.ac.th
natthapach.s@psu.ac.th
duangjai.l@psu.ac.th
duangrat.m@psu.ac.th
dusit.na@psu.ac.th
decho.w@psu.ac.th
thawon.d@psu.ac.th
talerngsak.a@psu.ac.th
trongluk.k@psu.ac.th
taweesak.n@psu.ac.th
tassanee.kh@psu.ac.th
tewee.m@psu.ac.th
terdpong.k@psu.ac.th
thanunchanok.c@psu.ac.th
charuay.t@psu.ac.th
thanyarat.s@psu.ac.th
teeyaporn.k@psu.ac.th
teeranit.c@psu.ac.th
theerapap.k@psu.ac.th
teerawan.s@psu.ac.th
theera.e@psu.ac.th
teerapong.j@psu.ac.th
nonglak.p@psu.ac.th
nopparat.t@psu.ac.th
narit.t@psu.ac.th
naraid.s@psu.ac.th
narumon.pr@psu.ac.th
nantida.c@psu.ac.th
nithus.s@psu.ac.th
nissama.s@psu.ac.th
nujjaree.ho@psu.ac.th

ชือ-สกุล
บรรจบ นะแส
บัญชา สมบูรณ์สุข
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
ปฏิมาพร ปลอดภัย
ปฐมพงศ์ วงษ์เลียS ง
ประกิจ ทองคํา
ประดิษฐ์ แสงทอง
ประมวล หน่ อสกูล
ประวัติ เวทย์ประสิทธิ G
ประวิตร โสภโณดร
ปรัชญาพร เอกบุตร
ปราณี จันทรัตน์
ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ปวีณ์นุช ชูทอง
ปองพชร ธาราสุข
ปั ทมพร อินสุวรรโณ
ปิ ตุนาถ หนูเสน
ปิ; น จันจุฬา
เปรมยุดา สุขวัฒโน
พงศ์เทพ ศรีเอียด
พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
พรพิมล เชือS ดวงผุย
พัชรินทร์ สุขแต้ม
พัลลภา กฤษณีไพบูลย์
พิชญานิภา กล่อมทอง
พิเชษฐ์ เพชรวงศ์
พิไลวรรณ ประพฤติ
ภริสฐิญา แซ่จวิ
ภัททิรา เกียรติขวัญบุตร
ภัทร สัตยานุ รกั ษ์วงศ์
ภูมนิ ทร์ มากจันทร์
มณียา แซ่เซียง
มะลิ นิลสุวรรณ
มัสลิน พรหมยา

อีเมล์
banjob.n@psu.ac.th
buncha.s@psu.ac.th
benjamas.ch@psu.ac.th
Patimapon.p@psu.ac.th
pathompong.w@psu.ac.th
prakit.t@psu.ac.th
pradith.s@psu.ac.th
pramual.n@psu.ac.th
prawat.wet@psu.ac.th
pravit.so@psu.ac.th
pradchayaporn.a@psu.ac.th
pranee.cha@psu.ac.th
pramoth.k@psu.ac.th
paweenuch.c@psu.ac.th
pongpachara.t@psu.ac.th
pattamaporn.I@psu.ac.th
pitunart.n@psu.ac.th
pin.c@psu.ac.th
premyuda.s@psu.ac.th
pongtep.s@psu.ac.th
pornpun.w@psu.ac.th
pornpimon.b@psu.ac.th
phatcharin.s@psu.ac.th
pallapa.k@psu.ac.th
pitchayanipa.k@psu.ac.th
pichet.pe@psu.ac.th
pilaiwan.p@psu.ac.th
parittiya.s@psu.ac.th
phattira.k@psu.ac.th
pattara.s@psu.ac.th
phoomin.m@psu.ac.th
maneeya.s@psu.ac.th
mali.n@psu.ac.th
musalin.p@psu.ac.th

ชือ-สกุล
มานิตย์ อินทวงค์
มาริสา รอดรัตน์
มาลี เจตวิจติ ร
เมวิกา กัลยาณีย์
ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
ยุวภา โฆสกิตติกุล
เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
เยาวะริน สุวรรณสะอาด
รวียร์ ชั ต์ รักขันธ์
ระวี เจียรวิภา
รัตนา โพชะเรือง
รัตนา สดุดี
รุง่ รัตน์ แซ่หยาง
เรียบร้อย ยกถาวร
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
ละไม เรืองสม
วรภัทร ไผ่แก้ว
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
วสันณ์ เพชรรัตน์
วัชรินทร์ ซุน้ สุวรรณ
วันดี สุขสะโร
วันเพ็ญ จันทร์นาค
วันวิศาข์ งามผ่องใส
วัลลภ สันติประชา
วิจติ รา เชือ5 พราหมณ์
วิชยั หวังวโรดม
วิโชติ จงรุง่ โรจน์
วิตชุณยี ์ ศรียะพันธ์
วิระชัย หมานเม๊าะ
วิรยิ า พูนภักดี
วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
วิสุทธิ G สิทธิฉายา
วุฒพิ ร พรหมขุนทอง
ศยาม ขุนชํานาญ

อีเมล์
manit.i@psu.ac.th
marisa.r@psu.ac.th
malee.j@psu.ac.th
mewika.k@psu.ac.th
yutthapong.s@psu.ac.th
yuwapha.k@psu.ac.th
yaowalak.c@psu.ac.th
yaowarin.j@psu.ac.th
jureerat.ru@psu.ac.th
rawee.c@psu.ac.th
rattana.po@psu.ac.th
ratana.sd@psu.ac.th
rungrat.s@psu.ac.th
rahmroi.y@psu.ac.th
ladawan.l@psu.ac.th
lamai.r@psu.ac.th
worapat.c@psu.ac.th
waraporn.su@psu.ac.th
vasun.p@psu.ac.th
watcharin.s@psu.ac.th
wandee.su@psu.ac.th
wanpen.c@psu.ac.th
wanwisa.n@psu.ac.th
wullop.s@psu.ac.th
wichittra.c@psu.ac.th
vichai.w@psu.ac.th
vichot.j@psu.ac.th
wichunee.sr@psu.ac.th
wirachai.m@psu.ac.th
wiriya.w@psu.ac.th
wilailuk.s@psu.ac.th
wisut.s@psu.ac.th
wutiporn.p@psu.ac.th
syarm.k@psu.ac.th

ชือ-สกุล
ศรีนรา แมเร๊าะ
ศศิธร ลิม; จู้
ศิรจิ ติ ทุ่งหว้า
ศิรพิ ร พรหมพัฒน์
ศูนย์วจิ ยั ปาล์มนํSามัน
สกนธ์ รัตนโกศล
สมจิต ศรีใหม่
สมชาย พิมพ์ธนประทีป
สมชาย รัตนะ
สมปอง เตชะโต
สมยศ ทุ่งหว้า
สมหมาย เชีย; ววารีสจั จะ
สหัทยา พงค์ประยูร
สัณฐิติ ตรีโชติ
สามัคคี จงฐิตนิ นท์
สายัณห์ สดุด ี
สิขเรศ แสงขํา
สิน พรหมเทพ
สิรชิ ยั คงปาน
สิรพิ ร สุขตุก
สุดธิดา แซ่เบ่า
สุดารา คล้ายมณี
สุทธาพร ทัสโร
สุธา วัฒนสิทธิ G
สุนทั ณี แสงแจ่ม
สุพตั รา เดวิสนั
สุภาณี ชนะวีรวรรณ
สุภาพ จันทรัตน์
สุภาพร รักเขียว
สุภาพร อนันต์สถาพร
สุรไกร เพิม; คํา
สุรชาติ เพชรแก้ว
สุรศักดิ 7 พรหมสกุล
สุรรี ตั น์ เย็นช้อน

อีเมล์
srinara.m@psu.ac.th
sasitorn.l@psu.ac.th
sirijit.t@psu.ac.th
siriporn.pr@psu.ac.th
oilpalm_psu@yahoo.co.th
sakon.r@psu.ac.th
somjit.s@psu.ac.th
somchai.pi@psu.ac.th
somchay.r@psu.ac.th
sompong.t@psu.ac.th
somyot.t@psu.ac.th
sommai.c@psu.ac.th
sahutaya.p@psu.ac.th
santhiti.t@psu.ac.th
samakkee.j@psu.ac.th
sayan.s@psu.ac.th
sikarase.s@psu.ac.th
sin.p@psu.ac.th
srichai.k@psu.ac.th
siriporn.su@psu.ac.th
suttida.s@psu.ac.th
sudara.k@psu.ac.th
sutthaporn.t@psu.ac.th
sutha.v@psu.ac.th
sunattanee.s@psu.ac.th
supatra.d@psu.ac.th
suphanee.c@psu.ac.th
supap.c@psu.ac.th
suphaphorn.r@psu.ac.th
supaporn.a@psu.ac.th
surakrai.p@psu.ac.th
surachart.p@psu.ac.th
surasak.pr@psu.ac.th
sureerat.y@psu.ac.th

ชือ-สกุล
สุวภัทร วชิรอนันต์
เสถียร แก้วชุตมิ า
เสมอใจ ชื;นจิตต์
เสาวนิต คูประเสริฐ
เสาวภา ด้วงปาน
เสียง กฤษณีไพบูลย์
โสธร เดชนครินทร์
โสภิดา ขีท; อง
หญิงรวี บุญสง
อดิเรก รักคง
อนุ รกั ษ์ สันป่ าเป้ า
อนุ สรา มารอด
อภิชาติ เกือS ก่อบุญ
อภิชาติ หล่อเพชร
อภิญญา รัตนไชย
อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์
อยุทธ์ นิสสภา
อรวรรณ พรหมสังคหะ
อรัญ งามผ่องใส
อรัญญา ธรานุ เวชน์
อัครวิทย์ อิสสะโร
อัจฉรา เพ็งหนู
อานนท์ อุปบัลลังก์
อาภรณ์ เชือS พราหมณ์
อาภรณ์ ศรีผ่อง
อิสเรจ บุญมณี
อุษา แก้วเพ็ชร
เอกนรินทร์ รอดเจริญ
27 ต.ค. 60

อีเมล์
doungrat.w@psu.ac.th
satien.k@psu.ac.th
samerchai.c@psu.ac.th
saowanit.k@psu.ac.th
saowapa.d@psu.ac.th
sieng.k@psu.ac.th
sothorn.d@psu.ac.th
sopida.k@psu.ac.th
yingrawee.b@psu.ac.th
adirek.r@psu.ac.th
anurag.su@psu.ac.th
anusara.m@psu.ac.th
apichat.k@psu.ac.th
apichat.l@psu.ac.th
apinya.r@psu.ac.th
amonrat.b@psu.ac.th
ayuth.n@psu.ac.th
orawan.p@psu.ac.th
aran.n@psu.ac.th
arunya.t@psu.ac.th
akkarawit.i@psu.ac.th
ashara.p@psu.ac.th
arnon.u@psu.ac.th
arpom.c@psu.ac.th
aporn.sr@psu.ac.th
isaresh.b@psu.ac.th
usa.ke@psu.ac.th
eknarin.r@psu.ac.th

