


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่องแนวคิดการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงเพ็ญ บุษมงคล piangpen.bu@udru.ac.th 
2 อาจารย์ รัชดาพร ไพบูรณ์ ratchadaporn.paibool@gmail.com 
3 รองศาสตราจารย์ มณฑา ลิ้มทองกุล ramlh2005@gmail.com 
4 อาจารย์ มณีรัตน์ เอ่ียมอนันต์ Maneerat.a@hotmail.com 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ r_pilailak@hotmail.com 
6 ดร. ณัฐยา ศรีทะแก้ว nuttaya_s@rmutt.ac.th  
7 อาจารย์ คณิศร จันทร์พาณิชย์ Kanisorn.ch@udru.ac.th 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรา เรืองเสรี jiab7019@gmail.com 
9 นางสาว เดือนเพ็ญ บุญมาชู Dueanphen.b@ubru.ac.th 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา ไชยกุลวัฒนา chaikoolvatana@gmail.com 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บษพร วิรุณพันธุ์ bosaporn.t@ubru.ac.th 
12 อาจารย์ สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ siriluksuesat@gmail.com 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร sode_mam@hotmail.com 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี  แตงวงษ์ supraneet2512@gmail.com 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี  จิตต์จันทร์ pensri1444@hotmail.co.th 
16 นาง รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล tooka2524@hotmail.com 
17 อาจารย์ คมกริช สุทธศรี khomgrich.s@ubru.ac.th 
18 นาง ภรณี แก้วลี gang1092@hotmail.com  
19 ดร. ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ thongnopkhun@udru.ac.th 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทินี เสาร์แก้ว sutinee.s@ubru.ac.th 
21 อาจารย์ ทัศน์วรรณ ศิระพรหม tuswan2410@gmail.com 
22 อาจารย์ ประกายรุ่ง  จวนสางห Prakairung.j@ubru.ac.th 
23 นางสาว ธารินี วัฒนวิกร tarineeknt2@gmail.com 

https://www.facebook.com/NurseRMUTT


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่องแนวคิดการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
24 นางสาว จิราวรรณ ศิริโสม js.mogamuga@gmail.com 
25 ผศ. ร.ต.ต.หญิง ดร. เรวดีทรรศน์  รอบคอบ iamraywadeetas@gmail.com 
26 นางสาว ศิริญญา ชุ่มเต็ม Zarinn_1981@yahoo.com 
27 อาจารย์ ประกายรุ่ง  จวนสาง Prakairung.j@ubru.ac.th 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ praewthip.s@ubru.ac.th 
29 อาจารย์ ปรเมษฐ์ อินทร์สุข poramate_i@rmutt.ac.th 
30 ผศ. ร.ต.ต.หญิง ดร. เรวดีทรรศน์  รอบคอบ iamraywadeetas@gmail.com 
31 นาย เพทาย ตัณโสภาลักษณ์ Tansopa7547@gmail.com 
32 นางสาว นปภัช ทองคำวงศ์ napapat_t@rmutt.ac.th 
33 พว. จิราพร จ่าแสนชื่น Nungning04@hotmail.com 
34 ผศ.ดร. จิราวรรณ กล่อมเมฆ jirawan@apiu.edu 
35 อาจารย์ สุชีวา หนูทอง suchewa@apiu.edu 
36 นาง วรรณดี คุตตางกลุ Captaincopter2921@gmail.com 
37 นางสาว ขนิษฐา ลีลารัศมีวงศ์ seasonenator@gmail.com 
38 อาจารย์ โสภา รักษาธรรม sopahr63@nu.ac.th 
39 อาจารย์ กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ jrnararat@gmail.com 
40 อาจารย์ พริมา ศรีธิสาร parima@apiu.edu 
41 ดร. ปริญญา  พรหมเดชะ ppromdacha@gmail.com 
42 อาจารย์ อำไพวรรณ ทุมแสน ampaiwan@apiu.edu 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา  ซูริค Pattara.jun@mail.pbru.ac.th 
44 อาจารย์ สุภัจฉรี  มะกรครรภ์ supatcharee@apiu.edu 
45 นาง วิไลพร พลสูงเนิน Wilaiporn.pon@gmail.com 
46 นางสาว เปรมฤดี นาคขาว katetoon.542@gmail.com 

https://www.facebook.com/NurseRMUTT


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่องแนวคิดการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
47 อ.ดร. นางสาว บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ buntawan@ckr.ac.th 
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริณัฏฐ์  โภคพัชญ์ภูเบศ greenhouse_2519@hotmail.com 
49 นางสาว นภาศรี สมจารี Babie.duck@hotmail.com 
50 อาจารย์ นันท์นภัส อ่ิมฤทธา Nateeim@gmail.com 
51 รองศาสตราจารย์ ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล kesthip@gmail.com 
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.  ทวีศักดิ์   กสิผล taweesukk@gmail.com 
53 ร้อยตำรวจโท หญิง จินตนา ชูธรรมสถิตย์ nana.simple@hotmail.com 
54 ดร. ปฐมาภรณ์ ทองเติม pathamaporn.t@bcn.ac.th 
55 นางสาว นลพรรณ เฉลิมเวโรจน์ tappiko6828@gmail.com 
56 นาง นพภัสสร วิเศษ Noppassornwishes@gmail.com 
57 นาง ปนัดดา พอเมอรอย panatda1100@hotmail.com 
58 นาง นพภัสสร วิเศษ Noppassornwishes@gmail.com 
59 รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย Supanee.sen@gmail.com 
60 อาจารย์ มลฤดี เพ็ชร์ลมุล monrudee.pe@northbkk.ac.th 
61 นาย วัชระ เกี๋ยนต๊ะ Tomwatchara.k@gmail.com 
62 อาจารย์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ apinyapianpijarn@gmail.com 
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ Phatcha_10@hotmail.com 
64 ดร. รภัทภร เพชรสุข petchsuk@hotmail.com 
65 นางสาว ทิฆัมพร มัจฉาชีพ tanm_4757@hotmail.com 
66 ดร.  เยาวดี  สุวรรณนาคะ yoavadee.su@northbkk.ac.th  
67 พว อลิสา พงษ์วิไลย์ Apongvilai@gmail.com 
68 นางสาว มโนวรรณ มากมา pungpung_1987@hotmail.com 
69 ผู้่่่่่่่่่่่่่ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ อนันตกุล meawporntip82@gmail.com 

https://www.facebook.com/NurseRMUTT


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่องแนวคิดการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
70 นาย จเร ศรีมีชัย jarae.s@bcn.ac.th 
71 พ.ต.หญิง ดร. ธนพร   วรรณกูล tanaporn.wa13@gmail.com 
72 นาง จิรา ขอบคุณ jira.kk7@gmail.com 
73 ดร. อุสาห์ สุรกาญจน์ Usar.suragarn@fulbrightmail.org 
74 อาจารย์ ดวงเดือน ดวงสำราญ duangduean717@hotmail.com 
75 อาจารย์ ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ nsshaya3@gmail.com 
76 อาจารย์ นงนุช แหล่งอุโมงค์ Nuchnew9450@gmail.com 
77 นาง โสภิณ ทวีพงศากร sopinth@gmail.com 
78 นางสาว วนิดา  คะลา Kookkoonavy36@gmail.com 
79 อาจารย์ รุ้งกาญจน์ โรจนประดิษฐ r_omsin@windowslive.com 
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภิญโญ k.phinyo@gmail.com 
81 นางสาว เกษมณี สุภาพันธ์  giffee.supapun@gmail.com 
82 อาจารย์ กัลยา ศารทูลทัต galaya@eau.ac.th 
83 ดร. นงนภัส  วงษ์จันทร nw.bangkok@gmail.com 
84 นาง สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ supattra0430@gmail.com 
85 นางสาว ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน waddarulrud@gmail.com 
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรวัลย์ โคตรตะ Paiwankotta@yahoo.com 
87 นางสาว ศิริภรณ์ เหมะธุลิน siriporn.hemadhulin@gmail.com 
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช kchadarat19@gmail.com 
89 นางสาว เกษฎาภรณ์ นาขะมิน Keatsadaporn.na@udru.ac.th 
90 อาจารย์ พวงผกา อินทร์เอ่ียม puangpaka.in@udru.ac.th 
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล doungnetre_thu@dusit.ac.th 
92 อาจารย์ จิรนันท์  จินดาชาติ jiranan.j@ubru.ac.th 

https://www.facebook.com/NurseRMUTT


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่องแนวคิดการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
93 นางสาว รุ่งทิวา แตงอ่อน Noo_phung_phung@hotmail.co.th 
94 นาง กมลพรรณ วัฒนากร kamonpun@pckpb.ac.th 
95 อาจารย์ จิตอารี ชาติมนตรี jitaree.c@mail.bcnlp.ac.th 
96 ดร. พรเลิศ ชุมชัย Pornlert@bcnpb.ac.th 
97 ดร. ศุภนารี เกษมมาลา supa_kmala@hotmail.com 
98 นาย จิรันตน์ ฐิติไพศาลธนวงศ์ Timech234@gmail.com 
99 พยาบาล ธารศิริ แสงวีระพันธ์ thansiri.saengweerapan@gmail.com  
100 พยาบาลสิชาชีพ วนิดา  ใจภพ boonjarat_tum@hotmail.com 
101 อาจารย์ ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน sirinth44@gmail.com 
102 นาง สายใจ   หนูกลัด jao060900@gmail.com 
103 นาง วิลาสินี  อุงอำรุง vilasinee.ung@gmail.com 
104 พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร sirimakhe@yahoo.com 
105 นางสาว สุขมาพร พ่ึงผาสุก sukhamabhorn@npu.ac.th 
106 อาจารย์ จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์ Jurairat.ch@northbkk.ac.th  
107 นางสาว ขนิษฐา ลีลารัศมีวงศ์ seasonenator@gmail.com 
108 นาง ผกาภรณ์  ลิ้มสกุลศิริรัตน์ Pagabhorn16051971@gmail.com 
109 - สกุนกาญจน ์วันนาหม่อง sakunkan@unc.ac.th 
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์ ธรรมิกบวร Suree.t@nrru.ac.th 
111 อาจารย์ เกษร สุวิทยะศิริ kesorn.s@bcn.ac.th 
112 พว.(ด้านการสอน) เกศกาญจน์ ทันประภัสสร keskan_b@yahoo.com 
113 นางสาว นภัทร์ธมณฑ์ น้อยหมอกุลเดช aomthipnoimor@gmail.com 
114 อาจารย์ รณชัย คนบุญ ronnachai.k@nrru.ac.th 
115 อาจารย์ กัลยาวีร์ อนนท์จารย์ kanlayawee.a@nrru.ac.th 

https://www.facebook.com/NurseRMUTT
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ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
116 อาจารย์ พวงเพชร มีศิริ puangpet.j@mail.bcnlp.ac.th 
117 นางสาว กวิสรา สมปาน Kawisara_pp@hotmail.com 
118 นางสาว พัชร์ลดา ธำรงกาญจน์ Tpatchlada67@gmail.com 
119 ดร. มารศรี ศิริสวัสดิ์ marasri209@gmail.com 
120 นางสาว พิรุณพร ประเสริฐ nahmfonpirun@gmail.com 
121 อาจารย์  สุมนทิพย์ บุญเกิด sumonthipjeab@hotmail.com  
122 อาจารย์ ธัญทิพย์ คลังชำนาญ Thanyatip@kkumail.com 
123 นางสาว ณัฏฐธิดา มูลแก้ว Nung21052539@gmail.com 
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษณีย์ สุวรรณคง dsuwankhong@yahoo.com 
125 รองศาสตราจารย์ จรรจา สันตยากร chanjars@nu.ac.th 
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา watcharaporn_ch@nmu.ac.th 
127 ผศ.ดร. สมนึก  สกุลหงส์โสภณ somnuk@slc.ac.th  
128 ดร.  วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ wareewan@hotmail.com 
129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา watcharaporn_ch@nmu.ac.th 
130 รองศาสตราจารย์ พรศิริ พันธสี pornsiri@slc.ac.th 
131 นาง สุวิมล เอมแบน aemban2004@gmail.com 
132 นางสาว ภัสสร วงศ์น้อย N170101055@gmail.com 
133 นางสาว เกษริน คำเกิด 170101010@slc.ac.th 
134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา  โถหินัง usa_thohinung@hotmail.com 
135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุไรพร โสภาจารีย์ csopajareeya@gmail.com 
136 อาจารย์ อัจฉรี จันทนจุลกะ atchareecha@kbu.ac.th 
137 นาง ศุภริญ์ชยา  กลำพา tletaeta@gmail.com 
138 นาย คมสัน แก้วระยะ komson@pckpb.ac.th 
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139 นางสาว กัลยา เจริญชัย Janavy36@hotmail.com 
140 อาจารย์ สุภาวดี  นาคสุขุม supawadeenak2511@gmail.com 
141 อาจารย์ ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ Chuachomket@gmail.com 
142 นางสาว ธาราวดี เชื่อมบุญมา ttharawq@gmail.com 
143 นาง ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ sasithorntecha@gmail.com 
144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ภาจำปา w.pajumpa@udru.ac.th 
145 นาง ฐิตาภา สืบสกุลผาติ thitapha.ab@gmail.com 
146 นางสาว ปภัสสร   กฤษฎานุกูล Prapatsorn2015@outlook.com 
147 อาจารย์ อุมาสวรรค์ ชูหา umasawan2016@gmail.com 
148 น.ส. วราพร ช่างยา waraporn.cha@kbu.ac.th 
149 นาย ธงชัย งามขำ bird87439@gmail.com 
150 นางสาว วราลักษณ์ ชมพู puyfaii-waralak@hotmail.com 
151 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะะนันท์ นามกุล Piyanan.n@ubru.ac.th 
152 นางสาว สุมาลี ถาใจ Sumaleethachai@gmail.com 
153 อาจารย์ เสาวนีย์ ชูจันทร ์ saowanee.c@nrru.ac.th 
154 นางสาว สายวารี  เกษแก้ว Sainam8993@gmail.com 
155 นางสาว ศิริกัลยาณี มีฤทธิ์ koffydissertation@gmail.com 
156 อาจารย์ ดร. อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว arunothai.beebee@gmail.com  
157 นางสาว สุพัทรา  ศาลา Suprattrah2o@gmail.com 
158 นาง สุพัทรา ศาลา Suprattrah2o@gmail.com 
159 ดร. ปุณยนุช พิมใจใส punyanutphim@gmail.com 
160 นางสาว ปาฬินทร์รฎา ธนาพัทธ์ธิวากุล sammycat2329@gmail.com 
161 อาจารย์ ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก sirikanya.r@nrru.ac.th 

https://www.facebook.com/NurseRMUTT


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
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162 อาจารย์ ดร. พรทิพย์  กวินสุพร porntipctu@gmail.com 
163 นางสาว สุดารักษ์ ประสาร sudarak_p@cmu.ac.th 

164 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีเศวต siriluk_srisawet@cmu.ac.th 
165 อาจารย์ ดร. อุไร นิโรธนันท์ uraini@hotmail.com 
166 ดร. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า ning20047@gmail.com 
167 อาจารย์ ไพลิน พิณทอง pailin_pin@cmu.ac.th 
168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำลี  สาลีกุล sumleesk@gmail.com  
169 พว. นัฏฐินี แก้วกาสี kaewkasee@hotmail.com 
170 นางสาว ภัทรสิริ พจมานพงศ์ Pattarasiri@nmu.ac.th 
171 นางสาว พีรยา นันทนาเนตร์ Pheeraya.nanth@gmail.com 
172 นาง ชมพูนุท แสงวิจิตร Chompunut-m@hotmail.com 
173 นาง ปนัดดา พอเมอรอย panatda1100@hotmail.com 
174 นาง นวลจันทร์  เกรียงยุทธภูมิ nuanchan30012504@gmail.com 
175 นาง กสิรักษ์ วิทยศักดิ์ kasiruck.wit@cra.ac.th 
176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา มุ่งทวีเกียรติ tum070796@gmail.com 
177 อาจารย์ จีระวรรณ์  อุคคกิมาพันธุ์ ujeerawan@gmail.com 
178 ผู้ชศาสตราจารย์ ศศินาภรณ์ โลหิตไทย sasinaporn.l@rbru.ac.th 
179 - ณัฐพร คงประเสริฐ tomnutta@hotmail.com 
180 นางสาว วรรณชาติ  พันธุศิลป cartoonclubchang@gmail.com 
181 นาง ศรีประไพ  เต่งภาวดี paipaipai2507@gmail.com  
182 นาง สมใจ อ่อนศิระ somjai13@yahoo.co.th 
183 อาจารย์ วรภรณ์ ทินวัง Woraporn.t@mail.bcnlp.ac.th 
184 นาง นพมาศ บุญช่วย mas.krung@yahoo.com 
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ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
185 พยาบาล วชิราภรณ์ เนาวสัยศร ี puyfai_35@hotmail.com 
186 นาย ณัฐพร จุนแสง nengalone3@gmail.com  
187 นาง น้ำฝน ปฏิการมณฑล namfon.patigan@gmail.com  
188 อาจารย์ สุกัญญา ทาโสด sukanya.tasod@crc.ac.th 
189 นางสาว สุดารัตน์ เจริญชีวะกุล June911june@gmail.com 
190 นางสาว อัญชลี จันทรักษ์ N170101095@gmail.com 
191 ดร. ฉันทนา โสวัตร auiartist1973@hotmail.com 
192 นาย วรวิทย์ ชัยพระเจริญศรี worawit@bcnpb.ac.th 
193 นางสาว ปาณิสรา สว่างแวว nooaewl@gmail.com 
194 นาง จุฑาทิพย์ เดชเดชะ juthatip.d@mail.bcnlp.ac.th 
195 อาจารย์ วลัยลักษณ์ ขันทา Walailuck.k@mail.bcnlp.ac.th 
196 นาย สราวุฒิ สีถาน s.sritan@hotmail.com 
197 นาย ศราวุธิ ปลอดฤทธิ์ splodrit@gmail.com 
198 นางสาว อังคณา บุญเสนันท์ angkanaboon@gmail.com 
199 น.ส. นิภาภรณ์ วงค์คำ nipapornwongkam1@gmail.com 
200 นาง รัชนู ขจรทรัพย์ Kaiwan040@hotmail.com 
201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา netchanoksri@yahoo.com 
202 อาจารย์ สุกฤตา ว่องวิกย์การ chitladda@yahoo.com 
203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญาพัชญ์ จาอ้าย Kanyapatchaeye@gmail.com 
204 ดร.นุชยงค ์ เยาวพานนท์ nootnat@hotmail.com 
205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา onanong_t@payap.ac.th 
206 ดร. พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์ angpanarat@gmail.com 
207 อาจารย์ อาภรณี ไทยกล้า arpharanee@gmail.com 
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ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
208 นางสาว วัชราวรรรณ วงศ์เครือศร watcharawan.w@msu.ac.th 
209 อาจารย์ ภพธรรม วิชาดี Phob442526@gmail.com 
210 นางสาว วัลรี ทรายสมุทร swanree@hotmail.com 
211 อ.ดร. สุภาภรณ์ จองคำอาง sinthisang@hotmail.com 
212  อาจารย์ ทิพย์พาณ ีคุ้มเพชร tpetvicheanchai@gmail.com 
213 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิกา  รักยิ่งเจริญ rugying@gmail.com 
214 อาจารย์ อัปสร ชานวิทิตกุล taanchan123@gmail.com 
215 อาจารย์ สุมณฑา มั่งมี Sumontamangmee@gmail.com 
216 อาจารย์ นิภาวรรณ รัตนานนท์ Nipawan.2496@gmail.com 
217 อาจารย์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ apinyapianpijarn@gmail.com 
218 นาง ศิริรัตน์ จูมจะนะ aerirat@gmail.com 
219 นางสาว พัชรนรี แจงสูงเนิน Paraak2550@hotmail.com 
220 นาง พาพร วิมุกตะลพ parpornvi@gmail.com 
221 พว. สุภัสสร เวชการุณา wpotay@gmail.com 
222 อาจารย์ อังคณา  สมคง ajtabu@gmail.com 
223 นางสาว เฟ่ืองทอง มธุรชน fruengtong.mat@cra.ac.th 
224 ผศ. เพ็ญศิริ สันตโยภาส Pensiri.sa@northbkk.ac.th 
225 นางสาว สุหรี หนุ่งอาหลี suree.n@stic.ac.th 
226 นางสาว วรินธร มังกรลอย Khaiwanmali@gmail.com 
227 อาจารย์ พรพิมล พรมนัส Pornphimon050@nurse.tu.ac.th 
228 นาง สุพิชชา  แท่นนอก aoy1702@hotmail.com 
229 อาจารย์ กนกพร ไพศาลสุจารีกุล kpaisansujareekul@gmail.com 
230 อาจารย์ วาสนา  พงษ์สุภษะ vassana.poop@gmail.com 
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231 พว พอหทัย พูลกลั่น pohathai2406@gmail.com 
232 นส วิภาวินี เกิดป้อม Wipawinee0906837327@hotmail.com 
233 นส วิภาวินี เกิดป้อม wipawinee0906837327@hotmail.com 
234 อาจารย์ ดร. สุจรรยา โลหาชวีะ suchanya.l@stin.ac.th 
235 นาง นริศรา ครสาคู narisara-nid@hotmail.com 
236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริจิตร จันทร S.j.sirijit@gmail.com 
237 ผศชัชนาฏ ณ นคร Chatchanat.n@gmail.com 
238 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พรรณวิภา บรรณเกียรติ pu_name@hotmail.com 
239 อาจารย์ พาพร วิมุกตะลพ parpornvi@gmail.com 
240 อาจารย์ สุวิมล พนาวัฒนกุล suwimon805@gmail.com 
241 นาง เกตุศิรินทร์ ฉิมพลี Ketsirind@hotmail.com 
242 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตนธี ริขชี่ jitnatee@gmail.com 
243 นางสาว พรทิพย์ จอกกระจาย porntipjokk@gmail.com 
244 ไม่มี จินตนา บัวทองจันทร์ Jintana.b@bcn.ac.th 
245 อาจารย์ ภัทราภรณ์  ศรีพรมมา Pattaraporn.s@nmu.ac.th 
246 - กรรนิการ์ พูลสวัสดิ์ audkannika@gmail.com 
247 นาย พงษ์สกรณ์  วังตะพันธุ์ psk27@hotmail.co.th 
248 นาง ตติยา ทุมเสน tatiya@eau.ac.th 
249 นางสาว มลิวัลย์ การพัฒน์ mai123maliwan@gmail.com  
250 นาง กาญจนา  ปันกอ namkanganap@gmail.com 
251 นาง นิตยา สุนทรานนท์ nittaya.sun@cra.ac.th  
252 นางสาว ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร nutcha.soi@psru.ac.th 
253 พว. สารินี ปู่น้อย Sarine.Pu@bmr.bdms.co.th 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่องแนวคิดการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
254 นางสาว ศิริพร  แซ่หลู่ siriporn.sae@cra.ac.th  
255 นางสาว ธารทิพย์ จิรกัญจนะ Kimmekha@gmail.com 
256 ดร. เพชรีย์ กุณาละสิริ Petcharee.k@psru.ac.th 
257 นางสาว สายวารี  เกษแก้ว Sainam8993@gmail.com 
258 ผศ.ดร.  โยทะกา ภคพงศ์ yothakapu@gmail.com 
259 นางสาว วิมลิน อาทรกิจวัฒน์ bovy.wimalin@gmail.com 
260 นาง ศิริวรรณ. ใบตระกูล sirin08@hotmail.com 
261 นาง ณิชกานต์ นาควิโรจน์ nichakan.n@gmail.com 
262 นาง จิราพร เป็งราชรอง Jiraporn.peng@mail.bcnlp.ac.th 
263 นาง ณิชกานต์ นาควิโรจน์ nichakan.n@mail.bcnlp.ac.th 
264 นาง  รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ rung.pum@gmail.com 
265 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิราศศิริ  โรจนธรรมกุล nirassiri@apiu.edu 
266 นางสาว ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก drsiri_kanya@hotmail.com 
267 นางสาว ปภาดา เสถียรวัฒนา papada556@gmail.com 
268 ผู้ช่วนศาสตราจารย์ ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส Chutimachantamit@hotmail.com 
269 นาย นนทกร ดำนงค์ nontakorn@buu.ac.th 
270 นางสาว พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ p.patchanok@hotmail.com 
271 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน ม่วงคุ้ม saifone@buu.ac.th 
272 นาง ปุณฑรี พิกุลณี Puntaree.pi@buu.ac.th 
273 นางสาว สุวรรณี มหากายนันท์ Linburapha@gmail.com 
274 นางสาว สมรทิพย์ วิภาวนิช samorntipvipa@gmail.com 
275 นางสาว ปวิมล มหายศนันท์ Pavimon.mah@gmail.com 
276 นางสาว เจตนา วงษาสูง Jettana@apiu.edu 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
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ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. (ช่องทางออนไลน์) 

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
277 นาง ตติยา ทุมเสน tatiya@eau.ac.th 
278 นาง ชุลีพร หีตอักษร jajaann@hotmail.com 
279 น.ส. ธนพร แย้มศรี ajthanaporn2016@gmail.com 
280 นางสาว สุมนทิพย์ บุญเกิด sumonthipjeab@hotmail.com 
281 นาง เมวดี ศรีมงคล maywadee.sr@cpru.ac.th 
282 นางสาว วราภรณ์ ภูคา numwan_joy@hotmail.com 
283 นางสาว มนัสนันท์ อุดมวงษ์วราวุฒิ ying.manus@gmail.com 
284 นางสาว ดุษฎี  น้อยดี Dusadee.noidee@gmail.com 
285 นางสาว พิรุณพร ประเสริฐ nahmfonpirun@gmail.com 
286 นาย ยชญ์รวินทร์. จรบุรมย์ yodrawin2019@gmail.com 
287 นางสาว ศิริพร ศรีสุภะ siriporn0sreesupha@gmail.com 
288 นาง พิมพ์ใจ ปราชญ์ชลชาญ Khunpimjai1969@gmail.com 
289 นาง เตือนใจ อารีรอบ Tj-2504@hotmail.com 
290 นางสาว วรนุช จันทราภินันท ์ katwadee.gift@gmail.com 
291 นาย ธนพล แก้วคำ thanaphon.kaeokham@gmail.com 
292 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร Poonim.ff@gmail.com 
293 นางสาว ถิรดา ดาวระยิบฟ้า Pokky170101027@gmail.com 
294 นางสาว ศศิวิมล เพ็งเลื่อน n170101122@gmail.com 
295 นางสาว สุภาวดี นาคสุขุม supawadeenak2511@gmail.com 
296 นางสาว นราทิพย์ ปาละนันท์ narathip_palanant@hotmail.com 
297 นาง ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ Chayanis_cho@dusit.ac.th 
298 นาย อภิชัย ภู่เกตุ batholph@gmail.com 
299 นางสาว จิระภา สุมาลี jirapha@unc.ac.th 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
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Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 973 9629 6067 Passcode: 060565 
 

ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/NurseRMUTT หรือ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 

ลำดับที่ คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล E-mail ติดต่อ 
300 นางสาว ผกาทิพย์ อ่วมทอน Aetoey0823@gmail.com 

 นางสาว วริศรา ปั่นทองหลาง warissara.p@nrru.ac.th 
 นางสาว ภุมริน  อินทชัย poomarin@apiu.edu 

 ดร. ศิปภา ภุมมารักษ์ sipapa_p@rmutt.ac.th 

 นางสาว จินตนา เกษมศิริ Jintana.k@nmu.ac.th 
 นางสาว สุจิตรา  หัดรัดชัย Suchitra_h@rmutt.ac.th 

 นาง อัญชลี  จันทาโภ anchaleejantapo@gmail.com 
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