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ชือ่-สกุล อเีมล์
TAJAMUL HUSSAIN tajamul.h@psu.ac.th
กชพร เจรญิสุข kochaporn.j@psu.ac.th
กมล แกว้มณี kamol.ka@psu.ac.th
กรกช นาคคนอง  korakot.n@psu.ac.th
กราญ์จนา ถาอนิชมุ krajana.t@psu.ac.th
กอบชยั วรพมิพงษ์ kobchai.w@psu.ac.th
ขวญัตา ขาวมี khwunta.k@psu.ac.th
เขมนิี ทองมา keminee.t@psu.ac.th
คนึงนิตย ์ลิม่จริขจร  kanungnit.l@psu.ac.th
จตุรพร สอนจติ jaturaporn.so@psu.ac.th
จรสัศร ีนวลศร ี charatsri.n@psu.ac.th
จกัรกฤษณ์ พนูภกัดี chakkrit.p@psu.ac.th
จกัรตัน์ อโณทยั jakarat.a@psu.ac.th
จาร ีทองสกลู  jaree.t@psu.ac.th
จ าเป็น อ่อนทอง  jumpen.o@psu.ac.th
จณิภฒัน์ แกว้ฉิมพลี jinnapat.k@psu.ac.th
จนิดารตัน์ สนัตภิราภพ jindarat.p@psu.ac.th
จริาภรณ์ คงสุข  jiraporn.kh@psu.ac.th
จุฑามาศ แกว้มโน chutharmard.k@psu.ac.th
เจษฎา โสภารตัน์ jessada.so@psu.ac.th
ชนินนัท ์พรสุรยิา chaninun.p@psu.ac.th
ชมพนุูท บวัเผือ่น chompunut.b@psu.ac.th
ชตุมิา ตนัตกิติต ิ chutima.t@psu.ac.th
ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์ chaiyawan.w@psu.ac.th
ฐติพิงค ์ชนิผา thitiphong.c@psu.ac.th
ณรงคศ์กัดิ ์นกแกว้ narongsak.no@psu.ac.th
ณฐัฐา รตันโกศล nattha.r@psu.ac.th
ณฐัพชัร ์ศรหีะนลัต natthapach.s@psu.ac.th
ดวงใจ หล่อเพชร duangjai.l@psu.ac.th
เดโช หวงัยี decho.w@psu.ac.th
ทรงลกัษณ์ กลบัคง  trongluk.kh@psu.ac.th
ทรงศลิป์ ไชยสงคราม songsin.c@psu.ac.th



ชือ่-สกุล อเีมล์
ทวศีกัดิ ์นิยมบณัฑติ taweesak.n@psu.ac.th
ทศันี ขาวเนียม tassanee.kh@psu.ac.th
เทว ีมณรีตัน์ tewee.m@psu.ac.th
เทอดพงษ์ วริยิะสมบตัิ terdpong.k@psu.ac.th
ธนนต์ รุ่งนิลรตัน์ thanyakorn.r@psu.ac.th
ธนญัชนก ไชยรนิทร์ thanunchanok.c@psu.ac.th
ธชัวรี ์ขวญัแกว้ tachawee.k@psu.ac.th
ธญัจริา เทพรตัน์ charuay.t@psu.ac.th
ธญัญรตัน์ สุวรรณโณ thanyarat.s@psu.ac.th
ธญีาภรณ์ แกว้ทวี teeyaporn.k@psu.ac.th
ธรีนิตย ์ฉัว่สุวรรณแกว้  teeranit.c@psu.ac.th
ธรีพงศ ์สุวรรณข า terapong.s@psu.ac.th
ธรีพล ฆงัคมณี teerapol.ka@psu.ac.th
ธรีภาพ แกว้ประดบั theerapap.k@psu.ac.th
ธรีวรรณ แสงมณี teerawan.s@psu.ac.th
ธรีวนิท ์บวัมา teerawin.b@psu.ac.th
นพรตัน์ แท่นมาก  nopparat.t@psu.ac.th
นรศิ ทา้วจนัทร์ narit.t@psu.ac.th
นเรศ ซ่วนยกุ naraid.s@psu.ac.th
นฤมล พฤกษา narumon.pr@psu.ac.th
นทัท ์นนัทพงศ์ nutt.n@psu.ac.th
นนัทดิา อนิทสัโร nantida.c@psu.ac.th
นิทศัน์ สองศร ี nithus.s@psu.ac.th
นิศมา สุวรรโณ nissama.s@psu.ac.th
นุจร ีห่อทอง  nujjaree.ho@psu.ac.th
นุจริา ทกัษณิานนัต์ nujira.t@psu.ac.th
บรรจบ นะแส banjob.n@psu.ac.th
บญัชา สมบูรณ์สุข  buncha.s@psu.ac.th
เบญจมาศ เฉลมิวงค ์ benjamas.ch@psu.ac.th
ปฏมิาพร ปลอดภยั Patimapon.p@psu.ac.th
ปฐมพงศ ์วงษ์เลี้ยง  pathompong.w@psu.ac.th
ประกจิ ทองค า prakit.t@psu.ac.th
ประมวล หน่อสกลู pramual.n@psu.ac.th
ปวณ์ีนุช ชทูอง paweenuch.c@psu.ac.th



ชือ่-สกุล อเีมล์
ปองพชร ธาราสุข pongpachara.t@psu.ac.th
ปัทมาวด ีคุณวลัลี pattamavadee.k@psu.ac.th
ปิตุนาถ หนูเสน pitunart.n@psu.ac.th
ป่ิน จนัจุฬา pin.c@psu.ac.th
พรพมิล เชือ้ดวงผุย  pornpimon.b@psu.ac.th
พรรพต กองสวสัดิ ์ phanphot.k@psu.ac.th
พชัรนิทร ์สุขแตม้ phatcharin.s@psu.ac.th
พชิญานิภา พงษ์พานิช pitchayanipa.k@psu.ac.th
พไิลวรรณ ประพฤติ pilaiwan.p@psu.ac.th
ภรสิฐญิา แซ่จวิ parittiya.s@psu.ac.th
ภทัทริา เกยีรตขิวญับุตร phattira.k@psu.ac.th
ภมูนิทร ์มากจนัทร์ phoomin.m@psu.ac.th
มณยีา แซ่เซยีง maneeya.s@psu.ac.th
มนทริา ศรประสทิธิ ์ montira.sud@psu.ac.th
มะล ินิลสุวรรณ  mali.n@psu.ac.th
มสัลนิ พรหมยา musalin.p@psu.ac.th
มารสิา  รอดรตัน์ marisa.r@psu.ac.th
มาล ีเจตวจิติร  malee.j@psu.ac.th
เมวกิา กลัยาณยี์ mewika.k@psu.ac.th
ยชอนนัต์ วงัขนุพรหม yochanan.w@psu.ac.th
ยทุธพงษ์ สงัขน้์อย yutthapong.s@psu.ac.th
ยวุภา โฆสกติตกิุล yuwapha.k@psu.ac.th
เยาวลกัษณ์  ชยัพลเดช yaowalak.c@psu.ac.th
รวยีร์ชัต์ รกัขนัธ์ jureerat.ru@psu.ac.th
ระว ีเจยีรวภิา rawee.c@psu.ac.th
รชักฤศ คนเรยีน Ratchakrit.k@psu.ac.th
ราชวตั ินิยมบณัฑติ ratchawat.n@psu.ac.th
รุ่งรตัน์ แซ่หยาง rungrat.s@psu.ac.th
ลดาวลัย ์เลศิเลอวงศ์ ladawan.l@psu.ac.th
ละไม เรอืงสม  lamai.r@psu.ac.th
ละอองดาว พวงแกว้ la-ongdao.p@psu.ac.th
วรภทัร ไผ่แกว้ worapat.c@psu.ac.th
วรยา ธรรมรกัษา woraya.t@psu.ac.th
วชัรนิทร ์ซุน้สุวรรณ  watcharin.s@psu.ac.th



ชือ่-สกุล อเีมล์
วนัด ีสุขสะโร  wandee.su@psu.ac.th
วนัเพญ็ จนัทรน์าค wanpen.c@psu.ac.th
วนัวศิาข ์งามผ่องใส  wanwisa.n@psu.ac.th
วจิติรา เชือ้พราหมณ์ wichittra.c@psu.ac.th
วชิยั  หวงัวโรดม vichai.w@psu.ac.th
วโิชต ิจงรุ่งโรจน์ vichot.j@psu.ac.th
วติชณุยี ์ศรยีะพนัธ์  wichunee.sr@psu.ac.th
วสิุทธิ ์สทิธฉิายา wisut.s@psu.ac.th
ศยาม ขนุช านาญ syarm.k@psu.ac.th
ศรายทุธ ไกรแกว้ sarayut.k@psu.ac.th
ศรนีรา แมเร๊าะ  srinara.m@psu.ac.th
ศศธิร ลิม่จู้ sasitorn.l@psu.ac.th
ศริพิร พรหมพฒัน์  siriporn.pr@psu.ac.th
ศลิา ณ มณี sila.n@psu.ac.th
ศุภนนท ์ตูน้ิม่ supanon.t@psu.ac.th
สกนธ์ รตันโกศล  sakon.r@psu.ac.th
สมคดิ บวัทอง somkid.bu@psu.ac.th
สมจติ ศรใีหม ่        somjit.s@psu.ac.th
สมชาย รตันะ somchay.r@psu.ac.th
สมปอง เตชะโต  sompong.t@psu.ac.th
สมหมาย เชีย่ววารสีจัจะ  sommai.c@psu.ac.th
สราวุธ แกว้ขนุจติร sarawut.ka@psu.ac.th
สหทัยา พงคป์ระยรู  sahutaya.p@psu.ac.th
สขิเรศ แสงข า  sikarase.s@psu.ac.th
สนิ พรหมเทพ   sin.p@psu.ac.th
สริชิยั คงปาน srichai.k@psu.ac.th
สุดธดิา แซ่เบ่า suttida.s@psu.ac.th
สุดารา สทิธฉิายา sudara.k@psu.ac.th
สุทธาพร ทสัโร sutthaporn.t@psu.ac.th
สุนทัณ ีแสงแจ่ม sunattanee.s@psu.ac.th
สุพรรณ ีแน่นหนา supanni.n@psu.ac.th
สุภาณ ีชนะวรีวรรณ  suphanee.c@psu.ac.th
สุภาพร อนนัต์สถาพร supaporn.a@psu.ac.th
สุรชาต ิเพชรแกว้  surachart.p@psu.ac.th



ชือ่-สกุล อเีมล์
สุรรีตัน์ เยน็ชอ้น sureerat.y@psu.ac.th
เสาวภา ดว้งปาน saowapa.d@psu.ac.th
โสธร เดชนครนิทร์ sothorn.d@psu.ac.th
โสภดิา  ขีท่อง sopida.k@psu.ac.th
อดเิรก รกัคง adirek.r@psu.ac.th
อนุรกัษ์ สนัป่าเป้า anurag.su@psu.ac.th
อนุสรา มารอด anusara.m@psu.ac.th
อนุสรา สาระจนัทร์ anusara.s@psu.ac.th
อภชิาต ิเกือ้ก่อบุญ apichat.k@psu.ac.th
อภชิาต ิหล่อเพชร  apichat.l@psu.ac.th
อภญิญา รตันไชย  apinya.r@psu.ac.th
อมรรตัน์  จนัทนาอรพนิท์ amonrat.b@psu.ac.th
อรวรรณ พรหมสงัคหะ  orawan.p@psu.ac.th
อคัรวทิย ์อสิสะโร akkarawit.i@psu.ac.th
อจัฉรา เพง็หนู  ashara.p@psu.ac.th
อานนท ์อุปบลัลงัก ์ arnon.u@psu.ac.th
อาภรณ์ ศรผี่อง aporn.sr@psu.ac.th
อสิเรจ  บุญมณี isaresh.b@psu.ac.th
อุษา แกว้เพช็ร usa.ke@psu.ac.th
เอกนรนิทร ์รอดเจรญิ eknarin.r@psu.ac.th
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