
คณะ/หนวยงาน ชื่อ - สกุล โทร. E-mail

วิทยาเขตหาดใหญ

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี นายสิทธิศักด์ิ สมบัติยานุชิต 2040 sithisak.s@psu.ac.th

งานทะเบียนประวัติ นางนิศากร ชางสุวรรณ 2050 nisakorn.c@psu.ac.th

นางวัชรี ไชยศรี 2049 waicharee.s@psu.ac.th

นางสาวจตุพร อมรกุล 2044 jatuporn.a@psu.ac.th

งานบริหารงานบุคคล นายเริงศักด์ิ ธรานุเวชน 2043 roengsak.t@psu.ac.th

นางชุติมา มุตตาหารัช 2043 chutima.b@psu.ac.th

นางสาวสุชาดา เลิศวณิชยวัฒนา 2052 suchada.l@psu.ac.th

นางนวพร หอมจันทร 2046 nawaporn.h@psu.ac.th

งานวินัยและนิติการ นายสุรศักด์ิ สุวลักษณ 2051 surasak.s@psu.ac.th

นางกนกวรรณ พันธรัตน 2048 kanokwan.pu@psu.ac.th

งานสวัสดิการ นางสุนันทา แกวเจริญ 2054 sununta.k@psu.ac.th

นางอทิตยา ทองจืด 2054 atitaya.t@psu.ac.th

นางอชิดา นิลรัตน 2053 achida.r@psu.ac.th

งานพัฒนาและฝกอบรม นางเมตตา ชุมอินทร 2057 metta.s@psu.ac.th

นางรัตติยา  เขียวแปน 2059 rattiya.k@psu.ac.th

งานธุรการ นายสมบูรณ บัวเทพ 2041 somboon.b@psu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร นางกิติยาภรณ  สินศุภเศวต 7009 kitiyaporn.s@psu.ac.th

วาท่ีรอยตรีหญิงทิพวรรณ จันทมาส 7024 cthippawan@eng.psu.ac.th

นางสาวธัญลักษณ โกมัย 7110 thanyaluck@eng.psu.ac.th

นางสาวเกตุวดี ตันชะโล 7098 tkedwadee@eng.psu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร นายไกรสิทธ์ิ ปุราวัฒนากุล 7518 sutasinee.n@psu.ac.th

นางสุธาสินี ต่ันหุย 7518 kraisit.p@psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร นางปานจิต ชูศรี 1141-2 sparjit@medicine.psu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นางศิรดี สุวรรณชัย 6306 siradee.k@psu.ac.th

นางสาวเนตรติยา สมบูรรัตน 6306 narttiya.s@psu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร นางปทมา นิลหัสรังษี 2409 pattama.ru@psu.ac.th

สํานักวิจัยและพัฒนา นางอารมณ รัตนสุวรรณ 6942 arom.r@psu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร นายอํานวย ทองนอย 8803 aumnouy.t@psu.ac.th

E-mail องคประชุมประสานงานการเจาหนาที่

[psu-action@psu.ac.th]
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บัณฑิตวิทยาลัย นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ 6981 bussaba.b@psu.ac.th

นางพรพิมล  ทองฉิม 6981 phonpimon.d@psu.ac.th

สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ นางจิระวัฒน พิสุทธ์ิพิทยากุล 2384 jirawat.k@psu.ac.th

คณะการจัดการส่ิงแวดลอม นางสาวเกศริน รัตนกรีฑากุล 6805 kesarin.r@psu.ac.th

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร นางสาวอรพรรณ แกวบุญทอง 6904 orapan.k@psu.ac.th

ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุมณฑา ปานงาม 6801 sumonta.pa@psu.ac.th

ศูนยคอมพิวเตอร นางสาวสุรียรัตน อําพันสุข 2107 sureerat.a@psu.ac.th

นางอรทัย บุญมี 2073 orathai.b@psu.ac.th

คณะนิติศาสตร นายบุญเจิด วีจันทร 2507 boonjerd.v@psu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร นางสาวรณิษฐา แซเลา 6426 ranistha.s@psu.ac.th

คณะศิลปศาสตร นางสาวเขมณัฏฐ มาศวิวัฒน 6714 khemanat.m@psu.ac.th

นางสาวสมลักษณ นราวัฒนะ 9519 somluck.n@psu.ac.th

นางสาวนิสาชล สันหมาน 9541 nisachon.s@psu.ac.th

คณะทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวสุดารา คลายมณี 6026 sudara.k@psu.ac.th

นางจินดารัตน สันติภราภพ 6027 jindarat.p@psu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร นางพิมพาภรณ สุวรรณเคหะ 8027 pimpaporn.c@psu.ac.th

นางสาวกุสุมา อชิรเสนา 8023 kusuma.a@psu.ac.th

นางสาวศิริพร เทพอรัญ 8014 siriporn.t@psu.ac.th

นายชญานนท พรอมมูล 8026 chayanon.pr@psu.ac.th

คณะการแพทยแผนไทย นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ 2704 kittiwan.d@psu.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย นางสาวนิตดาอร กาญจนวงศ 9113 hathaichanok.k@psu.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ นางวัลดี ชัยรัตน 7813 wandee.cha@psu.ac.th

นางสาวเกศนี จิตรภักดี 7813 katesnee.j@psu.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร นางสาวศศิธร ชาญดวยกิจ 9492 sasitorn.chan@hotmail.com

นางดนยา วราสิทธิชัย 9492 donya.w@psu.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร ม.อ. นางสาวสุรัลชนา  อรทัย 02-1221 suranchana.o@psu.ac.th

นายกฤษฎา  พิทักษ 02-1221 kridpitak@hotmail.com

วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวเจนจิรา  นวลมาก 9404 janejira.n@psu.ac.th

นางเจิดจรรย เปล่ียนโพธ์ิ 9404 cherdchun.p@psu.ac.th

สถาบันฮาลาล นางสาวเฟองลัดดา ศิริ 9292 fuangladda.s@psu.ac.th

สถาบันสันติศึกษา นางสาวชวัลรัตน บุญกาญจน 9465 chawanrat.b@psu.ac.th

ศูนยบริการวิชาการ นางสาวพัชรา ฉัตรมณี 6972 patchara.c@psu.ac.th
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บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

นางสุพรทิพย นพสุวรรณ 9490 suporntip.s@psu.ac.th

วิทยาเขตปตตานี

กองธุรการ วิทยาเขตปตตานี นางอนงค หนูเรือง 04-5121 anong.n@psu.ac.th

นายสรธร อุคติ 04-5123 soradhorn.o@psu.ac.th

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางเอมรัตน ย่ิงคง 04-1928 emrat.y@psu.ac.th

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นางสาวอัสมา  สงเสริม assama.s@psu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร นางพึงใจ ปราโมทยอนันต 04-1611 pingjai.p@psu.ac.th

นายบุรินทร สหะวิริยะ 04-1608 burin.s@psu.ac.th

นางจุฬาลักษณ ธรรมวิฐาน 04-1611 julaluck.t@psu.ac.th

คณะวิทยาการส่ือสาร นางแกนจันทร มูสิกธรรม 04-2611 kanchan.m@psu.ac.th

สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเน่ือง นางสาวมาเรีย มะยีแต 04-1302 maria.m@psu.ac.th

คณะรัฐศาสตร นายกฤษฎา แซแต 542478 krisada.s@psu.ac.th

นางสาวสุธิกา วาระหัส 543939 sutiga.v@psu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร นางสาวมัสหยา วงษหอมทอง 04-1714 masaya.w@psu.ac.th

สํานักวิทยบริการ นางสาวอมรพรรณ พัทโร 04-1434 amornphan.p@psu.ac.th

นางสาวจอมใจ เพชรกลา 04-1434 jomjai.p@psu.ac.th

วิทยาลัยอิสลามศึกษา นางแวรอบิยะ เจะอะ 04-2214 waerabiyah.c@psu.ac.th

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา นางลัดดาวัลย ดํามณี 04-1473 laddawan.d@psu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตปตตานี นางสาวดาราพร ยอดแกว 04-1773 daraporn.y@psu.ac.th

นางนริศรา นิลพัฒน 04-1774 narissara.h@psu.ac.th

นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล 04-3756 natmiya.l@psu.ac.th

วิทยาเขตภูเก็ต (07-6077)

นางสาวสุนันทา  เหมือนปอง 07-6077 sununta.ko@phuket.psu.ac.th

นางวัชรี  ผัดผล watcharee.p@phuket.psu.ac.th

วิทยาเขตสุราษฎรธาน(ี06-8802)

นางพรนิภา พลฤทธ์ิ 06-8802 pornnipa.p@psu.ac.th

นายอภินันท ภูศรี 06-8802 aphinan.p@psu.ac.th

เขตการศึกษาตรัง (05-1715)

นางประกายมาส บาหลัง 05-1715 prakaymas.l@psu.ac.th

นางสุกัญญา ดําจุติ 05-1715 sukanya.n@psu.ac


