
รายชื�อกลุ่ม nr-staff@group.psu.ac.th  บุคลากรสายสนับสนุน

ลําดับ ชื	อ-สกุล อีเมล์
1 กชพร เจรญิสุข kochaporn.j@psu.ac.th
2 กมล แกว้มณี kamol.ka@psu.ac.th
3 เขมินี ทองมา keminee.t@psu.ac.th

4 จตุรพร สอนจติ jaturaporn.so@psu.ac.th
5 จาร ีทองสกูล  jaree.t@psu.ac.th

6 จณิภฒัน์ แกว้ฉิมพลี jinnapat.k@psu.ac.th

7 จนิดารตัน์ สนัตภิราภพ jindarat.p@psu.ac.th
8 จิราภรณ์ คงสุข jiraporn.kh@psu.ac.th
9 ชมพนุูท บวัเผื7อน chompunut.b@psu.ac.th

10 ฐณัยกรณ์ รองสวสัดิ ; thanyakorn.r@psu.ac.th

11 ฐติพิงค ์ชนิผา thitiphong.c@psu.ac.th

12 ณรงคศ์กัดิ ; นกแกว้ narongsak.no@psu.ac.th
13 ณัฐฐา รัตนโกศล nattha.r@psu.ac.th
14 ณฐัพล จนัทรส์ว่าง  nattapol.j@psu.ac.th
15 ดวงใจ หล่อเพชร duangjai.l@psu.ac.th
16 เดโช หวงัยี decho.w@psu.ac.th

17 ทรงลกัษณ์ กลบัคง  trongluk.kh@psu.ac.th
18 เทอดพงษ์ แกว้ประกอบ terdpong.k@psu.ac.th
19 ธชัวรี ์ขวญัแกว้ tachawee.k@psu.ac.th
20 ธญัญรตัน์ สุวรรณโณ thanyarat.s@psu.ac.th

21 ธรีนิตย ์ฉั 7วสุวรรณแกว้  teeranit.c@psu.ac.th
22 ธรีพงศ ์สุวรรณขาํ terapong.s@psu.ac.th
23 ธีรภาพ แก้วประดับ theerapap.k@psu.ac.th
24 นงลักษณ์ พกุิลทอง nonglak.p@psu.ac.th
25 นพรัตน์ แท่นมาก  nopparat.t@psu.ac.th

26 นนัทดิา อนิทสัโร nantida.c@psu.ac.th
27 นิทศัน์ สองศร ี nithus.s@psu.ac.th
28 นิศมา สุวรรโณ nissama.s@psu.ac.th

29 นุจร ีห่อทอง nujjaree.ho@psu.ac.th
30 บรรจบ นะแส banjob.n@psu.ac.th
31 เบญจมาศ เฉลมิวงค ์ benjamas.ch@psu.ac.th



ลําดับ ชื	อ-สกุล อีเมล์
32 ปฐมพงศ ์วงษ์เลีJยง  pathompong.w@psu.ac.th
33 ประกจิ ทองคาํ prakit.t@psu.ac.th
34 ประดิษฐ์ แสงทอง pradith.s@psu.ac.th
35 ประมวล หน่อสกูล pramual.n@psu.ac.th

36 ปวีณ์นุช ชูทอง paweenuch.c@psu.ac.th
37 ปานไพลนิ เพช็รพญา panpailin.p@psu.ac.th

38 พรพรรณ วงศแ์หลมสงิห์ pornpun.w@psu.ac.th
39 พชัรนิทร ์สุขแตม้ phatcharin.s@psu.ac.th
40 พเิชษฐ ์เพชรวงศ์ pichet.pe@psu.ac.th
41 ภริสฐิญา แซ่จิว parittiya.s@psu.ac.th
42 ภมูนิทร ์มากจนัทร์ phoomin.m@psu.ac.th
43 มณยีา แซ่เซยีง maneeya.s@psu.ac.th
44 มนทริา ศรประสิทธิ < montira.sud@psu.ac.th

45 มะล ินิลสุวรรณ mali.n@psu.ac.th
46 มชัลนิ แดงเวชงาม machalin.d@psu.ac.th
47 มสัลนิ พรหมยา musalin.p@psu.ac.th

48 มารสิา  รอดรตัน์ marisa.r@psu.ac.th
49 มาล ีเจตวจิติร  malee.j@psu.ac.th
50 ยชอนนัต ์วงัขนุพรหม yochanan.w@psu.ac.th
51 ยวุภา โฆสกติตกุิล yuwapha.k@psu.ac.th

52 เยาวลกัษณ์  ชยัพลเดช yaowalak.c@psu.ac.th
53 รวีย์รัชต์ รักขนัธ์ jureerat.ru@psu.ac.th
54 รตันา โพชะเรอืง  rattana.po@psu.ac.th
55 ราชวตั ินิยมบณัฑติ ratchawat.n@psu.ac.th

56 เรยีบรอ้ย ยกถาวร rahmroi.y@psu.ac.th
57 ละไม เรืองสม lamai.r@psu.ac.th
58 ละอองดาว พวงแกว้ la-ongdao.p@psu.ac.th
59 วรภทัร ไผ่แกว้ worapat.c@psu.ac.th
60 วราภรณ์ สุภเกษมวงศ ์ waraporn.su@psu.ac.th

61 วนัด ีสุขสะโร wandee.su@psu.ac.th
62 วนัเพญ็ จนัทรน์าค wanpen.c@psu.ac.th

63 วจิติรา เชืJอพราหมณ์ wichittra.c@psu.ac.th
64 วิตชุณีย์ ศรียะพนัธ์ wichunee.sr@psu.ac.th



ลําดับ ชื	อ-สกุล อีเมล์
65 ศยาม ขนุชาํนาญ syarm.k@psu.ac.th
66 ศรายทุธ ไกรแกว้ sarayut.k@psu.ac.th
67 ศรีนรา แมเร๊าะ  srinara.m@psu.ac.th
68 ศศธิร ลิ7มจู้ sasitorn.l@psu.ac.th
69 ศริพิร พรหมพฒัน์ siriporn.pr@psu.ac.th
70 ศลิา ณ มณี sila.n@psu.ac.th
71 สกนธ ์รตันโกศล  sakon.r@psu.ac.th
72 สมคดิ บวัทอง somkid.bu@psu.ac.th
73 สมจติ ศรใีหม ่        somjit.s@psu.ac.th
74 สมชาย พมิพธ์นประทปี somchai.pi@psu.ac.th
75 สมชาย รตันะ somchay.r@psu.ac.th
76 สราวุธ แก้วขุนจิตร sarawut.ka@psu.ac.th
77 สหทัยา พงค์ประยูร  sahutaya.p@psu.ac.th
78 สขิเรศ แสงขาํ  sikarase.s@psu.ac.th
79 สนิ พรหมเทพ sin.p@psu.ac.th
80 สิริชยั คงปาน srichai.k@psu.ac.th
81 สุดธดิา แซ่เบ่า suttida.s@psu.ac.th
82 สุดารา สทิธฉิายา sudara.k@psu.ac.th
83 สุทธาพร ทสัโร sutthaporn.t@psu.ac.th
84 สุนทัณ ีแสงแจม่ sunattanee.s@psu.ac.th
85 สุพรรณ ีแน่นหนา supanni.n@psu.ac.th
86 สุภาณ ีชนะวรีวรรณ  suphanee.c@psu.ac.th
87 สุภาพร อนนัตส์ถาพร supaporn.a@psu.ac.th
88 โสธร เดชนครนิทร์ sothorn.d@psu.ac.th
89 โสภดิา  ขี7ทอง sopida.k@psu.ac.th
90 อนุสรา มารอด anusara.m@psu.ac.th
91 อภชิาต ิเกืJอก่อบุญ apichat.k@psu.ac.th
92 อภชิาต ิหล่อเพชร  apichat.l@psu.ac.th
93 อมรรตัน์  จนัทนาอรพนิท์ amonrat.b@psu.ac.th
94 อรวรรณ พรหมสงัคหะ  orawan.p@psu.ac.th
95 อรอนงค ์เขยีวคง oranong.pe@psu.ac.th
96 อรญัญา ธรานุเวชน์  arunya.t@psu.ac.th
97 อคัรวทิย ์อสิสะโร akkarawit.i@psu.ac.th



ลําดับ ชื	อ-สกุล อีเมล์
98 อาภรณ์ ศรผี่อง aporn.sr@psu.ac.th
99 อสิเรจ  บุญมณี isaresh.b@psu.ac.th
100 อุษา แกว้เพช็ร usa.ke@psu.ac.th
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