
 

รายชื่อผู้เข้ารับร่วมโครงการประชุมฟื้นฟวูิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล 
เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม ่

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

(ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Zoom) 

 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
001 นาง กนกกร ประเสริฐสังข์ 
002 นางสาว กนกกาญจน์ อินถา 
003 นาง กนกพร นาถ้ำพลอย 
004 นางสาว กนกวรรณ นันทะสิงห์ 
005 นาง กมลทิพย์ สนวิจิตร 
006 นาง กมลอาสน์ ตันติมา 
007 นางสาว กรรณิกร  บุญลา 
008 นาง กรรณิการ์  กิ่งกลาง 
009 นาง กลอยใจ   ประทุมพงษ์ 
010 นาง กัญญสร   โกมุรพงศ์ 
011 นาง กัญญารัตน์  สุดไชย 
012 นาง กันตินันท ์เรืองชัยภักดิ์ 
013 นางสาว กัลยา เหลืองกมลจินดา 
014 นาง กาญจนา   อุดมสุข 
015 นาง กาญจนา มงคลขจิต 
016 นางสาว การ์ตินี รอห์ฮีม 
017 นางสาว กิ่งกาญจน์ สุนภาวรานนท์ 
018 นาง กุลธิดา  กีรติวิทยายุต 
019 นางสาว โกลัญญา มุสิกะโสภณ 
020 นาง ขนิษฐา จำสุข 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
021 นางสาว ขนิษฐา บุญประเชิญ 
022 นาง ขวัญใจ แจ่มทิม 
023 นางสาว ขวัญทิพย์  ขาวละออ 
024 นางสาว คัทลียา วรรณทวี 
025 นาง จารินี สุขสุรทิน 
026 นาง จารุวรรณ  ม้าหลวง 
027 นาง จารุวรรณ อาจิณาจารย์ 
028 นาง จำเนียร ลือศักดิ์ 
029 นางสาว จินตนา  ดาวขุนทด 
030 พันตรีหญิง จีรประภา สุวรรณ 
031 นางสาว จุฑาภรณ์  ศรสวัสดิ์ 
032 นางสาว จุฑาภรณ์  ศรสวัสดิ์ 
033 นาง จุฑามาศ  บรรเลง 
034 นาง จุฑามาศ ดวงเสนา 
035 นางสาว จุฑามาส ลิ้มนุกูล 
036 นาง จุฬารัตน์ เนิบกระโทก 
037 นาง เจียมใจ ทรัพย์เกิด 
038 นาง ฉวีผ่อง มลาไลย์ 
039 นางสาว ฉัตร์นภา นาคน้อย 
040 นางสาว ฉัตรวด ีแก้วคำ 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
041 นางสาว ชญานันทน์ ทิพนนท์ 
042 นาง ชมเกษ  โชติวิไลวรรณ 
043 นางสาว ชลอบุณย์ วงศ์ปักษา 
044 นางสาว ชลิกา บุญเรือง 
045 จ.อ.หญิง ชุดาพร  อ่อนศรี 
046 นาง ชุติมา นิติสิงห์ 

047 นาง ชุลีกร  สืบจากน้อย 
048 นาง โชติกา นิลชาติ 

049 นางสาว โชติกา บัวเงิน 

050 นางสาว ซาลีฮา ไทยสนิท 

051 นางสาว ญดา  คำมาพงศ์เตโชกิจ 

052 นาง ญาตา  แก่นเผือก 

053 นางสาว ฐิติยารัตน์    ศรีประดับชาติ 
054 นางสาว ณฐิกา พรมเลิศ 

055 นางสาว ณภัทร แพชัยภูมิ 
056 นางสาว ณัฐชลียาร์ หิรัญวิภาส 
057 นาง ดรุณี อินเจ๊ก 
058 นาง เดือนนภา   อินยิ้ม 
059 นางสาว เดือนนภา ปรีชญาดีกุล 
060 นางสาว ตติยา แตงทิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งให้ทราบ 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
061 นาง เตือนใจ  สัมพัทธ์พงศ์ 
062 นาง ถิรญา ปัตตะนุ 
063 นาง ถิรวรรณ คงเกื้อ 
064 นาง ทวีทรัพย์ อินภิโล 
065 นางสาว ทิวาพร  พิมพ์สกุล 
066 นาย ธนกิจ ยงยุทธ 
067 นาย ธนทัต บัวไข 
068 นาง ธนัทศรณ์ หนูเอียด 
069 นางสาว ธัญภรณ์ โพธิ์นิ่มแดง 
070 นาง ธันยาสินี พลคง 
071 พ.ต.ท.หญิง  ธิดารัตน์ เลิศธีรกุล 
072 นาง ธิภาพร  อัฐวงศ์ 
073 นาง นงลักษณ์ อ้นเพียรเอก 
074 นาง นงลักษณ์  พิมพ์คูณ 
075 นางสาว นฐา เครือมาศ 
076 นาง นพรดา นรีนันท์ 
077 นางสาว นพาภรณ์   เสนา 
078 นาง นรินทร์ธร  เคนตู้ 
079 นางสาว นริศรา ดีสดใส 
080 นาง นฤภัค  อชิรปัญญากร   

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
081 นางสาว พัชญ์พิชา  พิพัฒฤทธิศักดิ์ 
082 นาง นันทพร  กวางแก้ว 
083 นาง ดวงสมร  พฤกษา 
084 นางสาว นาฎอนงค์ จอมประเสริฐ 
085 นางสาว น้ำผึ้ง บุญรอด 
086 นาง นิตยา  วันวาน 
087 นางสาว นิตยา ภักดี 
088 นาง นิภาพร แหวนแก้ว 
089 นาง นิสสรณ์  ตันมี 
090 นางสาว นูรซีตา รอนิง 
091 นาง เนตรนภา ตันติเจริญใจ 
092 นาง บัณฑิตา นราทร 
093 นาง บัวบาน  วรรณโกฎิ 
094 นาง บุณฑริกา  บุญอาจ 
095 นาง บุปผา  ป้องสีดา 
096 นาง บุษบา    เสรีรักษ์ 
097 นางสาว บูชนียจิตต์ ณ ลำเลียง 
098 นางสาว เบญจพร เพชรน้อย 
099 นางสาว เบญญาภา ดุลย์สุขสกุล 
100 นาง ประจวบ  คำฤทธิ์ 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
101 นางสาว ประดับ     ศรีสว่าง 
102 นาง ประมวล รัฐวร 
103 นางสาว ปริฉัตร นาคผ่อง 
104 นาง ปิณฑิรา  ตันเจริญ 
105 นางสาว ปิยธิดา  นิลศรีกุล 
106 นาง ปิยนาถ  เทียวสูงเนิน 
107 นางสาว ปิยนารถ รุ่งเจริญ 
108 นางสาว ปิยพร สิทธิมาตย์ 
109 นางสาว พรนิภา   มณีอินทร์ 
110 นางสาว พรพิมล ศรีรักษา 
111 นางสาว พรรณภา กลิ่นจะโปะ 
112 นางสาว พะเยา พรมดี 
113 นางสาว พัชชาภรณ์   จิรทีปต์ศิลป์ 
114 นางสาว พัชรากร   เฝือสูงเนิน 
115 นางสาว พัชราวลัย มีมงคล 
116 นาง พัชรินทร์  บุญญฐี 
117 พันตำรวจเอกหญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์ 
118 นาง พัทธนันท ์ สมพรนิมิต 
119 นาง พิมลนาฎ ภู่ระยับ 
120 นาง พุทธวรรณ โสดานิล 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
121 นางสาว พุธรัตน ์โพชะกะ 
122 นาง พูลสวัสดิ์  จันทพัฒน์ 
123 นางสาว เพ็ญภักตร์ จันทศร 
124 นาง โพระดก เปี่ยมวิไล 
125 นางสาว ภคอร  ปะนิทานัง 
126 นางสาว ภาวิณี  สุขตระกูล 
127 พันตำรวจเอก ภาสกร  เนตรทิพย์วัลย์ 
128 นาง ภิญญลักษณ์ ชัยศรีเศวตโชติ 
129 นาง เมธิณ ี ปั้นเฉย 
130 นางสาว ยมนา  จินดาเพ็ชร์ 
131 นาง ยุพา อานุภาพ 
132 นาง ยุวเรศ  แสงสุข 
133 นาง เยาวลักษณ์  พิมพ์ภักดี 
134 พ.ต.ท.หญิง  รจนาถ หอมดี 
135 นางสาว ระพีพันธ์ุ ชาติจันทึก 
136 ว่าที่ ร.ต.หญิง  รัชฎาภรณ์ ราชแผน 
137 นาย รัชพล แจ่มมี 
138 นางสาว รัตนาภรณ์  คงอยู ่
139 นางสาว รัสรินทร์ ธัญพงศ์สาวิตร 
140 นาง ราตรี มนัสศิลา 
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1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 

 



 

รายชื่อผู้เข้ารับร่วมโครงการประชุมฟื้นฟวูิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล 
เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม ่

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

(ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Zoom) 

 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
141 นาง รุ่งรัตน์  ทวีวงษ์ 
142 นาย รุ่งหิรัญ อินเจ๊ก 
143 นาง รุจาภา   ถือสัตย์ 
144 นางสาว รุจิรดา  จันทร์ชู 
145 นาง ฤติมา สุวรรณ 
146 นางสาว ลลิดา ไชยแสง 
147 นางสาว ลัดดาพร  ทอนพลกรัง 
148 นางสาว วรนุช วงษ์จำนงค์ 
149 นาง วรรณี  พันธ์วิไล 
150 นางสาว วรากร บังเลา 
151 นาง วรารัตน์     พูลสวัสดิ์ 
152 นาง วันเพ็ญ  ดวงประทุม 
153 นาง วันเพ็ญ  ทิมลาย 
154 นาง วันเพ็ญ กัลปนาท 
155 นางสาว วัลชุลี เรืองคณะ 
156 นาง วัลลภา  กุณฑียะ 
157 นาง วัลลภา นพคุณภูษิต 
158 นางสาว วาราพร ยังสุข 
159 นาย วิจิตร  ชัยสายัณห์ 
160 พ.ต.ท.หญิง วิถี  ธุระธรรม 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 

 



 

รายชื่อผู้เข้ารับร่วมโครงการประชุมฟื้นฟวูิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล 
เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม ่

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

(ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Zoom) 

 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
161 นางสาว วิภาณี บุสษา 
162 พ.อ.ญ. วิภารัตน์ แป้นเพ็ชร์ 
163 นาง วิยะดา  บุญเลิศ 
164 นาง วิไลวรรณ ศิริ 
165 นางสาว แววตา  เพ็งบูรณ์ 
166 นาย แวตัรมีซี มือลี 
167 นาง ศศิพิมพ ์ไพโรจน์กิจตระกูล 
168 นางสาว ศศิวิมล จารุวัฒน์ 
169 นาง ศิริเนคร์ เตโชกิจ 
170 นางสาว ศิริพร  ยอดราช 
171 นาง ศิริพร สุวรรณพิทักษ์ 
172 นาง ศิริลักษณ์  สมคเณย์ 
173 นาง ศิริวรรณ    พุทธโอวาท 
174 นาง ศิริวรรณ  เข็มทอง 
175 นางสาว ศุทธินี ปราบโสม 
176 นางสาว ศุภลักษณ์ ชมภูมี 
177 พันโทหญิง สดศรี  บุญทองแก้ว 
178 พ.ต.อ.หญิง สถาพร  กลางคาร 
179 นาง สมควร ทวีทรัพย์ 
180 นาง สมคิด วงษา 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 

 



 

รายชื่อผู้เข้ารับร่วมโครงการประชุมฟื้นฟวูิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล 
เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม ่

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

(ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Zoom) 

 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 
181 นาง สมใจ  บทมาตย์ 
182 นาง สมปรารถนา ทิพกานนท์ 
183 นาง สมพร เครือนิล 
184 นาง สมศรี หมื่นโฮ้ง 
185 นาย สมหวัง   เป้งทอง 
186 นาย สรณ์สิริ บูรณ์เจริญ 
187 นาย สรพงษ์ ปัญญาเยาว์ 
188 นาย สราวุฒิ ที่ดี 
189 นาง สิริพร ผมคำ 
190 พ.ต.อ.หญิง สุขฤด ีธัชศฤงคารสกุล 
191 นาง สุชัญญา บุญพรมอ่อน 
192 นางสาว สุดารัตน์ นวลจันทร์ 
193 นางสาว สุดารัตน์ เจริญชีวะกุล 
194 พ.ต.หญิง สุธาสินี สุนทรชัย 
195 นาง สุนทรี  กันสุวีโร 
196 นางสาว สุนันทา   บุบผามาโล 
197 นาง สุนิษา  ดีศรี 
198 นางสาว สุนิสา บุญรื่น 
199 ผศ.ดร. สุพรทิพย์  พูพะเนียด 
200 นาง สุภาภรณ์ ตั้งอั้น 

  

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 

 



 

รายชื่อผู้เข้ารับร่วมโครงการประชุมฟื้นฟวูิชาการประจำปี ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล 
เรื่อง ทิศทางพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม ่

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

(ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Zoom) 

 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล 

201 นาง สุภารัตน์   สำอางค์ศร ี
202 นาง สุภาวดี ผิวกลม 

203 นาง สุภาวดี พัฒนพงศ์ชัย 

204 นาง สุวพีว ์ ปีตานนท์ชัย 

205 พันตรีหญิง แสงอุษา  ชื่นนิโรธ 

206 นางสาว อนงค์พร ปัญญาเทียม 

207 นางสาว อภิชญา กิ่งแก้ว 
208 นางสาว อภิญญา พรมจันทร์ 

209 นาง อมรรัตน ์เทียนทอง 

210 นาง อรสา เพิ่มทรัพย์ 

211 นาง อรอุษา  มงคลสังข์ 

212 นางสาว อริยาภรณ์   ปาณะประสิทธิ์พร 

213 นางสาว อัญชลี รักประสงค์ 
214 นาง อาทิตยา คำแสนเดช 

215 นางสาว อาทิยา หมั่นหาโชค 

216 นางสาว อายูซะ เละดุวี 

217 นางสาว อารี รับสิริ 

218 นาง อุรชา ภูมิจงรักษ์ 

219 นางสาว อุไร หัดเลาะ 
 

  
 

 
 
 

แจ้งให้ทราบ 
1.  คณะส่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์ที่ท่านระบุตอนลงทะเบียน 
(จัดส่งให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หากไม่ได้อีเมล์ สามารถติดต่อที่ 089-9222549 หรือ 095-3239891 
2.  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมไลน์กลุ่ม “ผู้เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี” 

 


