รายชือกลุ่ม nr-staff@group.psu.ac.th บุคลากรสายสนับสนุน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชือ-สกุล
กชพร เจริญสุข
กฤษฎา หลักเมือง
กาญจนา อุไรรัตน์
เขมินี ทองมา
จตุรพร สอนจิต
จรรยา เพชรหวน
จักรกฤษณ์ พูนภักดี
จารี ทองสกูล
จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
จินดารัตน์ บุญพรัด
จินดารัตน์ พงศฺร์ ตั นพิศุทธิ @
จิราภรณ์ คงสุข
ฐปนัท เพ็งมาก
ฐิตพิ งค์ ชินผา
ณรงค์ศกั ดิ @ นกแก้ว
ณัฐฐา รัตนโกศล
ณัฐพล จันทร์สว่าง
ณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
ดวงใจ หล่อเพชร
ดุสติ นาคะชาต
เดโช หวังยี
ถาวร ดิษโสภา
ทรงลักษณ์ กลับคง
เทอดพงษ์ แก้วประกอบ
ธัญญรัตน์ สุวรรณโณ
ธีรนิตย์ ฉัวสุ
J วรรณแก้ว
ธีรภาพ แก้วประดับ
ธีระพงศ์ จันทรนิยม
นงลักษณ์ พิกุลทอง
นพรัตน์ แท่นมาก
นันทิดา อินทัสโร

อีเมล์
kochaporn.j@psu.ac.th
kritsada.l@psu.ac.th
kanjana.u@psu.ac.th
keminee.t@psu.ac.th

jaturaporn.so@psu.ac.th
chanyar.p@psu.ac.th
chakkrit.p@psu.ac.th
jaree.t@psu.ac.th
jinnapat.k@psu.ac.th
jindarath.b@psu.ac.th
jindarat.p@psu.ac.th
jiraporn.kh@psu.ac.th
thapanat.p@psu.ac.th

thitiphong.c@psu.ac.th
narongsak.no@psu.ac.th
nattha.r@psu.ac.th
nattapol.j@psu.ac.th
natmiya.l@psu.ac.th
duangjai.l@psu.ac.th
dusit.na@psu.ac.th
decho.w@psu.ac.th
thawon.d@psu.ac.th
trongluk.k@psu.ac.th
terdpong.k@psu.ac.th
thanyarat.s@psu.ac.th
teeranit.c@psu.ac.th
theerapap.k@psu.ac.th
teerapong.j@psu.ac.th
nonglak.p@psu.ac.th

nopparat.t@psu.ac.th
nantida.c@psu.ac.th

ลําดับ
32
33
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชือ-สกุล
นิทศั น์ สองศรี
นิศมา สุวรรโณ
นุจรี ห่อทอง
บรรจบ นะแส
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
ปฐมพงศ์ วงษ์เลียL ง
ประกิจ ทองคํา
ประดิษฐ์ แสงทอง
ประมวล หน่อสกูล
ปราณี จันทรัตน์
ปวีณ์นุช ชูทอง
ปทั มพร อินสุวรรโณ
เปรมยุดา สุขวัฒโน
พงศ์เทพ ศรีเอียด
พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
พัชรินทร์ สุขแต้ม
พิเชษฐ์ เพชรวงศ์
ภริสฐิญา แซ่จวิ
ภัทร สัตยานุรกั ษ์วงศ์
ภูมนิ ทร์ มากจันทร์
มณียา แซ่เซียง
มะลิ นิลสุวรรณ
มัสลิน พรหมยา
มานิตย์ อินทวงค์
มาริสา รอดรัตน์
มาลี เจตวิจติ ร
ยุวภา โฆสกิตติกุล
เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
เยาวะริน สุวรรณสะอาด
รวียร์ ชั ต์ รักขันธ์
รัตนา โพชะเรือง
เรียบร้อย ยกถาวร
ละไม เรืองสม

อีเมล์
nithus.s@psu.ac.th
nissama.s@psu.ac.th
nujjaree.ho@psu.ac.th
banjob.n@psu.ac.th
benjamas.ch@psu.ac.th
pathompong.w@psu.ac.th
prakit.t@psu.ac.th
pradith.s@psu.ac.th
pramual.n@psu.ac.th
pranee.cha@psu.ac.th
paweenuch.c@psu.ac.th
pattamaporn.I@psu.ac.th
premyuda.s@psu.ac.th
pongtep.s@psu.ac.th
pornpun.w@psu.ac.th
phatcharin.s@psu.ac.th
pichet.pe@psu.ac.th
parittiya.s@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
manit.i@psu.ac.th
marisa.r@psu.ac.th
malee.j@psu.ac.th
yuwapha.k@psu.ac.th
yaowalak.c@psu.ac.th
yaowarin.j@psu.ac.th
jureerat.ru@psu.ac.th
rattana.po@psu.ac.th
rahmroi.y@psu.ac.th
lamai.r@psu.ac.th

ลําดับ
65
66
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72
73
74
75
76
77
78
79
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84
85
86
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89
90
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92
93
94
95
96
97

ชือ-สกุล
วรภัทร ไผ่แก้ว
วรรณา อ้นหวาน
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
วันดี สุขสะโร
วันเพ็ญ จันทร์นาค
วิตชุณยี ์ ศรียะพันธ์
วิระชัย หมานเม๊าะ
วิรยิ า พูนภักดี
วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
ศยาม ขุนชํานาญ
ศรีนรา แมเร๊าะ
ศศิธร ลิมJ จู้
ศิรพิ ร พรหมพัฒน์
ศิรมิ า ช่วยด้วง
สกนธ์ รัตนโกศล
สมจิต ศรีใหม่
สมชาย พิมพ์ธนประทีป
สมชาย รัตนะ
สหัทยา พงค์ประยูร
สัณฐิติ ตรีโชติ
สายทิพย์ ทิพย์ปาน
สิขเรศ แสงขํา
สิน พรหมเทพ
สิรชิ ยั คงปาน
สิรพิ ร สุขตุก
สุดธิดา แซ่เบ่า
สุดารา คล้ายมณี
สุทธาพร ทัสโร
สุนทั ณี แสงแจ่ม
สุภาณี ชนะวีรวรรณ
สุภาพ จันทรัตน์
สุภาพร อนันต์สถาพร
สุรศักดิ F พรหมสกุล

อีเมล์
worapat.c@psu.ac.th
wanna.o@psu.ac.th
waraporn.su@psu.ac.th
wandee.su@psu.ac.th
wanpen.c@psu.ac.th
wichunee.sr@psu.ac.th
wirachai.m@psu.ac.th
wiriya.w@psu.ac.th
wilailuk.s@psu.ac.th
syarm.k@psu.ac.th
srinara.m@psu.ac.th
sasitorn.l@psu.ac.th
siriporn.pr@psu.ac.th
sirima.c@psu.ac.th
sakon.r@psu.ac.th

somjit.s@psu.ac.th
somchai.pi@psu.ac.th
somchay.r@psu.ac.th
sahutaya.p@psu.ac.th
santhiti.t@psu.ac.th
saithip.th@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
sunattanee.s@psu.ac.th
suphanee.c@psu.ac.th
supap.c@psu.ac.th
supaporn.a@psu.ac.th
surasak.pr@psu.ac.th

ลําดับ
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ชือ-สกุล
สุไลยา หมูเ่ ก็ม
สุวภัทร วชิรอนันต์
โสธร เดชนครินทร์
โสภิดา ขีทJ อง
อนุสรา มารอด
อภิชาติ เกือL ก่อบุญ
อภิชาติ หล่อเพชร
อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์
อรวรรณ พรหมสังคหะ
อรัญญา ธรานุเวชน์
อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล
อัครวิทย์ อิสสะโร
อาภรณ์ เชือL พราหมณ์
อาภรณ์ ศรีผ่อง
อิสเรจ บุญมณี
อุทศิ อินทศร
อุษา แก้วเพ็ชร

26 ม.ค. 60

อีเมล์
sulaiya.m@psu.ac.th
doungrat.w@psu.ac.th
sothorn.d@psu.ac.th
sopida.k@psu.ac.th
anusara.m@psu.ac.th
apichat.k@psu.ac.th
apichat.l@psu.ac.th
amonrat.b@psu.ac.th
orawan.p@psu.ac.th
arunya.t@psu.ac.th
oomtip.d@psu.ac.th
akkarawit.i@psu.ac.th

arpom.c@psu.ac.th
aporn.sr@psu.ac.th
isaresh.b@psu.ac.th
uthit.i@psu.ac.th
usa.ke@psu.ac.th

