


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ 

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

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 991 4617 4794 Passcode: 060665 
 

เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที ่ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม 
กรณลีงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อติดต่อที่ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 
ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

ลำดับ
ที ่

คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

1 อาจารย์ อุมาสวรรค์ ชูหา umasawan2016@gmail.com 
2 นาง ฟ้าใส เรืองสารกุล Annar2508@gmail.com 
3 อาจารย์ ดร. มยุรี รัตนพฤกษ์ peacockm19@gmail.com 
4 นาง รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล tooka2524@hotmail.com 
5 นางสาว นฤมล แสงสุข beerzii.bb@gmail.com 
6 นางสาว สุพัตรา เสริมศิริ sermsiri41@gmail.com 
7 นางสาว สุรัฎฎา สับสงค ์ suratda_twotree@hotmail.com 
8 นาย จิรัฏฐ์ เตชะจำเริญสุข Phoomjirath@gmail.com 
9 นางสาว ปกิตตา มิยา Angrysinecostan@gmail.com 
10 อาจารย์ กัลยาวีร์ อนนท์จารย์ kanlayawee.a@nrru.ac.th 
11 นาง พัฒน์อนันตร์ ดีกัลลา Patanand99@yahoo.com 
12 นาย ปาราเมศ สนองวงศ์ Inuixaz@gmail.com 
13 นาง กาญจนสิริ  ดิตถ์ฐามูลค์ kanchanasiri.kp@gmail.com 
14 นาง อลิศรา เมฆี nurse6116@hotmail.com 
15 นางสาว อมรรัตน์  จงกล้าหาญ aratpoocha@gmail.com 
16 พว. อุมาภรณ์ บุญเปี่ยม tanwacom2121@gmail.com 
17 นางสาว วรวลัญช์ สง่าสงเคราะห์ Ice.poji@gmail.com 
18 นาง จันทรา  ปั้นฉาย noychantra2519@gmail.com 
19 นาง ทศพร โคมแก้ว opdmed1234@gmail.com 
20 นางสาว ศิริพร    พวงพี tonkrapapui@gmail.com 
21 นาง วรรัตน์ มากเทพพงษ์ worarat@outlook.com 
22 - พรกมล วิศว์วิสุทธิ์ Pornkamon@unc.ac.th 
23 - ธวัชชัย ทรัพย์ประพฤทธิ์ kaematha@gmail.com 
24 - พรกมล วิศว์วิสุทธิ์ Pornkamon@unc.ac.th 
25 นางสาว นภัทร์ธมณฑ์ น้อยหมอกุลเดช aomthipnoimor@gmail.com 
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เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที ่ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม 
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ลำดับ
ที ่

คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ธีระรังสิกุล teerarungsi@gmail.com 
27 รองศาสตราจารย์ จุฑามาศ โชติบาง chotibang.coact@gmail.com 
28 อาจารย์ ชลาลัย เปียใจ chalalaip@gmail.com 
29 รองศาสตราจารย์ มณฑา ลิ้มทองกุล ramlh2005@gmail.com 
30 นาง ผกาภรณ์  ลิ้มสกุลศิริรัตน์ Pagabhorn16051971@gmail.com 
31 รองศาสตราจารย์ จรรจา สันตยากร chanjars@nu.ac.th 
32 นางสาว ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร nutcha.soi@psru.ac.th 
33 ดร. เพชรีย์ กุณาละสิริ Petcharee.k@psru.ac.th 
34 นางสาว รมนียาฉัตร  ไพเราะ romaniyachat@gmail.com 
35 นางสาว เบญจมาศ ชุมภู nam_bluesky@hotmail.com 
36 นางสาว นลินี ถาวรอ้าย baby_am@msn.com 
37 นางสาว นราภรณ์ ขุนกำแหง narapui3575@gmail.com  
38 นาง สุปราณี สุวรรณเดช prajak59@hotmail.com 
39 นาง พรลัดดา ยิ้มยวน ponladda@gmail.com 
40 นางสาว ลภัสรดา โคตะนิต laphasrada.khotanit@gmail.com 
41 นางสาว ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก drsiri_kanya@hotmail.com 
42 นางสาว รัชพร ศรีเดช Rutshaporn@gmail.com 
43 อาจารย์ สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ siriluksuesat@gmail.com 
44 อาจารย์ มณีรัตน์ เอ่ียมอนันต์  Maneerat.a@hotmail.com 
45 อาจารย์ ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี Thanyarat.k@rsu.ac.th 
46 นางสาว ปุณรดา พวงสมัย punrada_p@rmutt.ac.th 
47 นาง กสิรักษ์ วิทยศักดิ์ kasiruck.wit@cra.ac.th 
48 อาจารย์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ apinyapianpijarn@gmail.com 
49 อาจารย์ อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ utthawit.ice@gmail.com 
50 นาวาตรีหญิง สมบูรณี ศรีบุรมย์ katoynavy@gmail.com 
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เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที ่ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม 
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ลำดับ
ที ่

คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

51 นาย นนทกร ดำนงค์ nontakorn@buu.ac.th 
52 นางสาว พาฝัน ชมภู nangfa_13@hotmail.com  
53 นางสาว ลลิตวดี มิ่งเมือง navy_nurse322@hotmail.com 
54 น.ส. พรพิมล  ใจทน Nona_nnc@hotmail.com 
55 นางสาว กิ่งแก้ว พงษ์นพคุณ i.am.bebeer@gmail.com 
56 พว. ก้องกิดากร นันทเดช kongkidakorn89@gmail.com 
57 นางสาว ลัดดาวัลย์ เจริญวงษ์ Laddawan_jeda@hotmail.com 
58 นาย ณัฐพร จุนแสง nengalone3@gmail.com  
59 นาง รัชดาภรณ์  วรรณส ุ Ratchadapornwannasu@gmail.com 
60 น.ต.หญิง พัณณภัทร์ อ่ำพูล Phannapatt64@gmail.com 
61 นาง ปุณฑรี พิกุลณี Puntaree.pi@buu.ac.th 
62 นาง จุฑาภรณ ์ สุรโชต ิ jutaoil08@gmail.com 
63 นางสาว นฤมล ปทุมารักษ์ nxpp@hotmail.com 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุวรรณี มหากายนันท์ Linburapha@gmail.com 
65 นางสาว ปาจารีย์  นิพันธ์ประศาสน์ pajaree.ni@gmail.com 
66 นางสาว อรสา ฉิมเกิด orasascrubnurse@gmail.com 
67 นาง ปวีณา   พานิชานุรักษ์ casinovyatmed1@gmail.com 
68 นาง วิมลรัตน์. จำรูญศิริ babebo.k6769@gmail.com 
69 นางสาว พิมรา ทองใบ 89pimmara@gmail.com 
70 นางสาว วนิดา  ศศะนาวิน wanida381517 @gmail.com 
71 นางสาว เบญจวรรณ บุญรังษี bennybask92@gmail.com 
72 นางสาว วัชราภรณ์ สุวรรณกิจ Boweing55@gmail.com 
73 นางสาว เสาวนีย์ เดชอรัญ Maug-wonwy@hotmail.com 
74 นางสาว สุธิสา ศิริ Dan_may_12@hotmail.com 
75 นาง ศรีนวล โสงขุนทด pordeesrinoun.4914@gmail.com 
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ลำดับ
ที ่

คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

76 นาง นันทพร  เดชสุวรรณ nantaporndachsuwan24@gmail.com 
77 พยาบาล วชิราภรณ์ เนาวสัยศร ี puyfai_35@hotmail.com 
78 น.ต.หญิง นราวดี คนยืน narawadee_si@windiwslive.com 
79 นาง รัตติยา กระบวนรัตน์ annrattiya23@hotmail.com 
80 อาจารย์ เพ็ญพโยม  เชยสมบัติ penypenn.c@gmail.com 
81 อาจารย์ จินตนา สินธุสุวรรณ jnsmoo@gmail.com 
82 นาง เพชรรัตน์ สัมฤทธิ์มโนพร Ohkjmt.2009@gmail.com 
83 นาง มณีรัตน์  ศรีไพโรจน์ msriphairoj@gmail.com 
84 นาง ดาราวรรณ นันทศรีวิวัฒน์ darawan510@gmail.com 
85 นางสาว ปณินันท์ สกุลทอง peerames@gmail.com 
86 นางสาว รัตนาภรณ์ อนันทวรรณ prettynurse-2713@hotmail.com 
87 นางสาว เมตตา หงษ์ทอง nim.ornurse@gmail.com 
88 ดร. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า ning20047@gmail.com 
89 นางสาว มุกดา ต้ังสุขสันต์ naomee999@gmail.com 
90 นาง รัชนีกร บุณฑริก kongkay@hotmail.co.th 
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ nitirutn@nu.ac.th 
92 - สุดารัตน์ โสมมี Sermwichitchaisudarat@gmail.com 
93 อาจารย์ สุกฤตา ว่องวิกย์การ chitladda@yahoo.com 
94 นาง เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ petcharat.te@ssru.ac.th 
95 - อัชชาวดี ฮีมินกูล lovelyblue11@hotmail.com  
96 นาวาเอกหญิง ณัฏฐ์กานต ์เพ่ิมตระกูล yodyods1955@gmail.com 
97 นางสาว บังอร   พันธ์บุญ bangon3834@gmail.com 
98 นาง ธนภรณ์ ผูกพันธ์ Feat212530@gmail.com 
99 นาย กัมปนาท สร้อยทิพย์ 593601007@bcnnon.ac.th 
100 นาง อรรถยา ธนารักษ์พงศ์ Athaya_Thanarakpong@acushnetgolf.com 
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E-mail ติดต่อ 

101 นางสาว อรนุช รักความดี hidako2514@gmail.com 
102 อาจารย์ สาวิตรี วงศอิ์นจันทร์ sawitreew@buu.ac.th  
103 อาจารย์ กัลยา ศารทูลทัต galaya@eau.ac.th 
104 นส ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์ tippawan@eau.ac.th  
105 นางสาว พรทิพย์ จอกกระจาย porntipjokk@gmail.com 
106 นาง สุพัทรา ศาลา Suprattrah2o@gmail.com 
107 - วิไลวรรณ ตรีถิ่น wtreetin@gmail.com 
108 นางสาว ปุณยนุช พิมใจใส punyanutphim@gmail.com 
109 น.ส. ศิริลักษณ์ เฟ่ืองฟู dsiriluk@gmail.com 
110 ดร. นงนภัส  วงษ์จันทร nw.bangkok@gmail.com 
111 นางสาว พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ Jasmine2518@msn.com 
112 นางสาว  เมธาวี ดวงจินดา metaweeduangjinda@gmail.com 
113 นาง ทิพย์วรรณ พุ่มพวง thipwan_2010@windowslice.com 
114 นาง ธารารัตน์    ส่งสิทธิกุล stararat@outlook.com 
115 นาง รุ่งอรุณ พุ่มเจริญ rung.pum@gmail.com 
116 นาง ธนพรรณ ฟองศิริ tanaphanf@gmail.com 
117 นาง ตติยา ทุมเสน tatiya@eau.ac.th 
118 อาจารย์ พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว pannipha_tom@nation.ac.th 
119 อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต sathit_won@nation.ac.th 
120 อาจารย์ ภิชญาดา    สิริยาวณิช psiriyawanich@gmail.com 
121 รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา apirach_ind@nation.ac.th 
122 นาง ชุลีพร หีตอักษร jajaann@hotmail.com 
123 นางสาว พรทิพย์ นาคนันท์  Pornthipnaknan@icloud.com 
124 นาง เมวดี ศรีมงคล maywadee.sr@cpru.ac.th 
125 นาง มณฑิรา ลาภเจริญ nongmontira2519@gmail.com 

mailto:MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
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Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 991 4617 4794 Passcode: 060665 
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คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

126 นางสาว กมลทิพย์ ใจมาคำ milk.ra@hotmail.com 
127 ดร. สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ somsri_sat@nation.ac.th 
128 นางสาว มนัสนันท์ ปัญญาคำ tuatun175@hotmail.com 
129 นาง กุลดา รักใหม่ lada-nurse@hotmail.com 
130 นาง สรสมร  บุญส่ง sornsamorn@hotmail.com 
131 อาจารย์ วรรณกร ศรีรอด Wannakorn_sri@nation.ac.th 
132 ดร. สุทธิรักษ์ นภาพันธ์ sutthirak_nap@nation.ac.th 
133 นางสาว ปริยาษา เจริญภูมิ Nut_imsu@hotmail.com 
134 นางสาว เปรมสร  เจริญภูม ิ Prammasorn_charoenpoom@hotmail.com 
135 นาง รัตนาภรณ์ บารมี ratanaphorn_b@yahoo.co.th 
136 นางสาว ชุติมันต์  ป้อมชัย chutima_ky@sis.edu 
137 นางสาว อรอุมา กลัดเข็มทอง Aonoo1169@gmail.com 
138 นางสาว นีรนุช ทับจิต gurubumbuby@gmail.com 
139 นาย นัทธี พุ่มพันธ์ Operating01@hotmail.co.th 
140 นาง กัญจน์พร มนเดช kanjaporn2507@gmail.com 
141 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันวิสา  ทองทา nongjoy01@hotmail.com 
142 นางสาว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ชญานันท์ ทิพย์ละมัย toy.yanun@gmail.com 
143 นางสาว ศรีพิณ ศรสาย teawsri8329@gmail.com 
144 นางสาว สมจิตร์์ ปิติธรรมรัตน์  p.somjit2517@gmail.com  
145 นาง อัญชลี โพธิ์กระจ่าง unchy88@gmail.com 
146 นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์วิพุทธ Sudarutexo@gmail.com 
147 นางสาว ธนันท์อร ฉวีกุลมหันต์ tcthanun3@gmail.com 
148 อาจารย์ ดร. ศรัทธา ประกอบชัย sattha_pra@dusit.ac.th 
149 นางสาว กรกนก บุญเลิศ Kornkanok.15461@gmail.com 
150 นางสาว วราภรณ์ เทศจำปา warapon_v1@hotmail.co.th 
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คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

151 อาจารย์  ธีระชล สาตสิน Theerachon_sar@dusit.ac.th 
152 นางสาว ธนัชพร นนทะกา thanutchaporn.non@gmail.com 
153 อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ ncmtuytuy@gmail.com 
154 นาย สุรสิทธิ์ จีสันต ิ surasit.j@hotmail.com 
155 นางสาว ศิริพร  ศรีสุภะ siriporn0sreesupha@gmail.com 
156 นางสาว กชพร พงษ์แต้ Kodchaporn6542@gmail.com 
157 นาง นันทิยา  สวนมะลิ nuntiyas.277@gmail.com 
158 นางสาว ธีราภา ประสิทธิ์เวช teerapa2021@gmail.com 
159 นางสาว กมลชนก  ทองเอียด kamolchanok.tho@sru.ac.th 
160 นาง ทิพนันท์ บูรณะกิติ kufkift@hotmail.com 
161 นาง ปภัสราภรณ์  ชลิตภริัติ Mekila38@gmail.com 
162 นาง พิสุทธิ์  ปทุมาสูตร Pisut124@hotmail.com 
163 - มนฑนัฎฐ์  ปาละ tipmontianp@nu.ac.th 
164 นาง วิภารัตน์ แก้วยม Wiparatkaewyom@gmail.com 
165 นาง วรภา ดิถีศรีวรกุล worapha.nuh@gmail.com 
166 นางสาว ธงวิไล กันทะสอน Thongwilaik@gmail.com 
167 นาง วัลยา ภาคภูมิ wallayas@nu.ac.th 
168 นางสาว กาญจนา  กีรติบูรพัฒน์ Kanjanad@nu.ac.th 
169 น.ส. รัชฎาพร มนัสสา pin_j@hotmail.com 
170 พว. สุพัตรา ทิพย์สุวรรณ supattrat@nu.ac.th 
171 นางสาว ปิยะธิดา อิทธิ Piyathida1234@gmail.com 
172 นางสาว กัญญารัตน์ อ่วมเพ็ชร์ kanyarat5739@gmail.com 
173 นางสาว จุฬารัตน์ อุปนันท์ kingkamolnurse@gmail.com 
174 นางสาว ภัทรียา เจริญรักษา phathariya1996@hotmail.com 
175 นาง สุภาพร ราชเพียแก้ว junepphon@gmail.com 
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คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

176 นางสาว สิริกร มูลคำ sirikornm23@gmail.com 
177 นางสาว อุษา มองทรัพย์ Somzaa_n_nu@hotmail.com 
178 นาง เตือนใจ อารีรอบ tj-2504@hotmail.com 
179 นางสาว หทัยวรรณ สามเกษร aunaunloveboyboy@gmail.com 
180 นาง วันดี เครือยา aewandee@hotmail.com 
181 นางสาว ชไมพร เมฆี Chamaipornm59@nu.ac.th 
182 ดร.  สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์ Sarinee@eau.ac.th 
183 น.ส. พอฤทัย เขียวขำ 6004101111@nmu.ac.th 
184 นางสาว สุจิธร ชูหน้า rerejung1992@gmail.com 
185 นางสาว ปภาวดี รื่นรวย  papavadee.pueng@gmail.com 
186 นางสาว วรนุช  จันทราภินันท ์ katwadee.gift@gmail.com 
187 นาง ภัทรวดี ผลโภค patarawadee.p@rsu.ac.th 
188 นาง ปภาวรินทร์ วังดี Paparwarin.w@rsu.ac.th 
189 นางสาว วรัญญา ตันติกุล 601601066@bnc.ac.th 
190 นาย ธนพล แก้วคำ thanaphon.kaeokham@gmail.com 
191 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศันสนีย์ วรศรีหิรัญ sansanee.nee24@gmail.com 
192 นาง โชติกา ไกรนิษฐ์ Chotikakrai@gmail.com 
193 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร Poonim.ff@gmail.com 
194 นาย ฉัตรชัย โภคบุตร Kaset_09@hotmail.co.th 
195 นางสาว กัณจณา หึกขุนทด kanjana.hue@mail.pbru.ac.th  
196 นางสาว ดวงฤดี น่วมอ่อน dolldoll3569@gmail.com 
197 นาง ชาคริยา ปุณณบุตร fuyuarin@gmail.com 
198 นางสาว นราทิพย์ ปาละนันท์ narathip_palanant@hotmail.com 
199 - พงษ์สกรณ ์  วังตะพันธุ์ psk27@hotmail.co.th 
200 นางสาว นวรัตน์ แซ่ลี Nawarat@bcnb.ac.th 
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E-mail ติดต่อ 

201 อาจารย์ ดวงเดือน ดวงสำราญ duangduean717@hotmail.com 
202 นางสาว ชลันธร ว่านวัด poukaoum@hotmail.com 
203 นาย อภิชัย ภู่เกต ุ batholph@gmail.com 
204 นางสาว ผกาทิพย์ อ่วมทอน Aetoey0823@gmail.com 
205 นาง วาสนา ใจพรหม wasana71100@gmail.com 
206 นางสาว พรพรรณ อินต๊ะ anne_nursza@hotmail.com 
207 นางสาว สินีนาฏ  พูลกสิวิทย ์ nukik.49@gmail.com 
208 นางสาว อรัญญา สมรอด Sonya_nu35@hotmail.com 
209 พยาบาลวิชาชีพ ไกรสร เตมายัง Kraite@kku.ac.th 
210 นางสาว มโนวรรณ มากมา manowan@eau.ac.th 
211 น.ส. จุฑาภรณ ์เสนวิรัช nannoizz28@gmail.com 
212 น.ส. อุทุมพร แหวนเงิน uthumpornw@gmail.com 
213 นางสาว พิมลพรรณ  ลังกาวงศ์ fern.pimonpan@gmail.com  
214 นางสาว ศิรประภา มะโนโทน Yuiaf999_@hotmail.com 
215 นางสาว วราภรณ์ จันป้อตา Melody_may_za@hotmail.com 
216 นางสาว รุจิรา บุตรชา momorujung@windowslive.com 
217 นางสาว ณิชา วรรณตุง nichaaa2536@gmail.com 
218 นางสาว นารีรัตน์ ไชยวุฒิ pai712nareerat@gmail.com 
219 นางสาว กาญจนธัช ติจะสอน Rmivuxgktn@gmail.com 
220 นาง ศิริลักษณ์ กาศวิบูลย์ kursenung89@gmail.com 
221 นางสาว พัชรินทร์  โพพินิจ milkynumging2531@gmail.com 
222 นางาสาว รัตนาภรณ และโวหาร ruahhanee@gmail.com 
223 นางสาว ณัฏฐธิดา มูลแก้ว Nung21052539@gmail.com 
224 นางสาว ณัฏฐชญา หมวกชา nutthajang@gmail.com 
225 นางสาว รักตนา แสนหลวงอินทร์ raktana.saen@gmail.com 
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คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

226 นาย ศราวุธ วีระศักดิ์ sarawutwe38@gmail.com 
227 นางสาว อำภาพรรณ์ บุญเรือง  umpapun@gmail.com 
228 นางสาว ปุณญริดา สวนภักดี Punyarida@gmail.com  
229 พว. นุชนาถ สุวรรณ์ nuch.nps@hotmail.com 
230 นางสาว ดารุณ ีบุญหมื่น Daruneeb59@nu.ac.th 
231 นางสาว สุธิดา จรรยาประเสริฐ kluaykhai_sol_mate@hotmail.com 
232 นางสาว สุพัตรา ไพโรจน์ supattra01889@gmail.com 
233 นางสาว มัทนี ไชยศิริ mathanee_40@hotmail.com 
234 นาย นัทธพงค์ ศิริจรรยา Natsiri1399@gmail.com 
235 นางสาว มัทนา คุ้มอินทร์ matthanakh@gmail.com 
236 นางสาว มุฑิตา คำบ่อ mutita.kumbor@gmail.com 
237 นางสาว สุชานันท์ ลี้วัฒนา Sookieun@hotmail.co.th 
238 นาย แมนสุรินทร์ มณีโชติ mansurin1996@gmail.com 
239 นาย วรัชญ์พงศ์ พรมสามพราน Waratone-@hotmail.com 
240 นาง สมนึก เหม็งหยิม somnink8834b@gmail.com 
241 นาง จุฑามาศ แดงเจริญ nurnur1964@hotmail.com 
242 นาง สุดาพร พงศ์พีรวิชญ์ golfmaes@gmail.com 
243 นาย ขจรศักดิ์ บุญนายืน grai_aloha@hotmail.com 
244 นางสาว ณัฐถฎิชา อมรเวช Ammyge.neis@gmail.com 
245 ว่าที่น้อยตำรวจโทหญิง ชญาณี เฉลิมสุข Chayanee_nun2540@hotmail.com 
246 ว่าที ่ร.ต.ท.หญิง อักษราภัค ปุรัษกาญจน์ bellbeltbelly@gmail.com 
247 ร.ต.ท.หญิง วรรณธนา เรืองเดช may4412@windowslive.com 
248 ว่าที ่พ.ต.ท.หญิง สกาวเดือน พาหาทรัพย์อนันต์ sakaoduen.p@gmail.com 
249 นางสาว  สิตานันท์  เย็นเยือก aun0909.sitanun@gmail.com 
250 นางสาว มินตา ชูชะวรรณ์ minta.chuchawan2538@gmail.com 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ 

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

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 991 4617 4794 Passcode: 060665 
 

เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที ่ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม 
กรณลีงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อติดต่อที่ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 
ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

ลำดับ
ที ่

คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

251 นางสาว เจนจิรา ไชยประเสริฐ jane_6392@hotmail.com 
252 นางสาว มัชฌิมา คงทัศน์ 11399mutchima@gmail.com 
253 นาวสาว นันทิยา   เอ้ือวิทยาศุภร Nuntiya.ueawvit@gmail.com 
254 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล รอดแก้ว Atthaphol_Rn@psru.ac.th 
255 นางสาว บุญญิสา แจ่มสว่าง tuen2518@gmail.com 
256 นาง อลิสสรา วงศ์ราษฎร์ alis1132@gmail.com 
257 นาง เบญจมาศ เคลือบแก้ว benjamas252121@gmail.com 
258 นส ณัฐลัดดา ปละมัย Pakapan.p@hotmail.com 
259 นาง กชพร เมืองวงค์ montra.kae@gmail.com 
260 นาง เนตรญา วิโรจวานิช netayaw@gmail.com 
261 นาง ปราณี วัฒนวิบูลย์ไพศาล praneep@nu.ac.th  
262 นางสาว นิตยา   เนียมหอม nittayaniemhom@gmail.com 
263 พว. อุทัยพร อ่องซี nack_snack_tnisa@yahoo.co.th 
264 นาง กรรนิการ ์ พูลสวัสดิ์ audkannika@gmail.com 
265 นางสาว นนท์ทิยา วงษ์ตา nonthiya.w@gmail.com 
266 อาจารย์ จันจิรา นาวารัตน์ janjira_naw@nstru.ac.th 
267 นาย สันติภาพ เยี่ยมไธสง earnsantipap@gmail.com 
268 นางสาว ศิฬาภรณ์ พวงจันทร์ p.silaphorn@gmail.com 
269 นางสาว อาทิมา แช่มชื่น Artima@nmu.ac.th 
270 นาง อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล achara_man@hotmail.com 
271 นางสาว บรรณฑวรรณ มุณี Muneeee1991@gmail.com 
272 - สุจิตรา หัดรัดชัย Suchitra_h@rmutt.ac.th 
273 นางสาว ยุภา โพผา yupa6510@gmail.com 
274 นางสาว มลฤดี โพธิ์พิจารย์ monrudeessu@gmail.com 
275 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สุธิราภรณ์     จันวด ี jsutirap@medicine.psu.ac.th 

mailto:MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH


 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 

เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ 

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

Join Zoom Meeting รหัสเข้าร่วมประชุม Meeting ID: 991 4617 4794 Passcode: 060665 
 

เข้าร่วมประชุม Rename เป็นลำดับที ่ตามด้วยชื่อของท่าน (ตัวอย่าง 001 อุมาสวรรค์) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกการเข้าร่วม 
กรณลีงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อติดต่อที่ E-mail: MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH 
ผู้จัดโครงการจะดำเนินการจดัส่งใบประกาศนียบตัรทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอความกรณุาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

ลำดับ
ที ่

คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล 
E-mail ติดต่อ 

276 - สกุนกาญจน ์วันนาหม่อง sakunkan@unc.ac.th 
277 อาจารย์ น้ำฝน ปฏิการมณฑล namfon.patigan@gmail.com  
278 นาย กอบกุล มาดีคาน kaomadican@gmail.com 
279 นางสาว รัตติยา สุวรรณเดชา rattiyast@gmail.com 
280 นางสาว ทิพวรรณ  เรืองชูพงศ์ Tippawanrung@gmail.com 
281 นาย อิทธิชัย ชัยแสงแก้ว max_dekhiper@hotmail.com 
282 นางสาว นริศรา กัณหา boodarkon2@gmail.com 
283 นางสาว กัณฐาภรณ์ แข้โส Kanthapondkhaeso@gmail.com 
284 นางสาว แสงดาว ชูสิงห์ sangdaomorganyoyo1008@gmail.com 
285 ดร. นุชยงค์ เยาวพานนท์ nootnat@hotmail.com 
286 นาย อนุสรณ์ แน่นอุดร anusorn_n@rmutt.ac.th 
287 นางสาว นปภัช ทองคำวงศ์ napapat_t@rmutt.ac.th 
288 นาง กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ jrnararat@gmail.com 
289 นางสาว ชลอบุณย์ วงศ์ปักษา chalorboon@gmail.com 
290 นาง บุญศิริ วงศ์สร bunsiriwon@gmail.com 
291 นางสาว นันทวดี สาริกานนท์ nuntawadee9753@gmail.com 
292 นาง สาคร รัตนพันธุ์ศรี Leksakorn1234@gmail.com 
293 นางสาว ภวัตสวรรค์ นิลจันทร phapratan82@gmail.com 
294 นาง ปัทมา  แวะสแลแม yoohoo11caroline@gmail.com 

 

mailto:MEENAKAN_J@RMUTT.AC.TH



