
ลําดับ คํานําหน
าช่ือ ช่ือ - นามสกุล 

1 นาง กชพรรณ    แพงจันทร�

2 นางสาว กชมน ใจอยู#

3 นางสาว กนกรัตน�  อนุชิตอารมณ�

4 นางสาว กมลพรรณ แก
วชมภู

5 นางสาว กรรญดา  อิสระกุลฤทธา

6 นาง กรรณิการ�  ทําดี

7 นางสาว กรองแก
ว  มุมอ#อน

8 นางสาว กรุณา พรมเดชาวัฒน�

9 นางสาว กฤษณา ตั๊นวิเศษ

10 นาง กลอยใจ ต
นโศก

11 นางสาว กล่ินขจร อินทรศาสตร�

12 นาง กัญญ�กนิษฐ� ประเสริฐสุข

13 นางสาว กันต�ญาณิน  สิงหนุ

14 นาง กันตินันท� ฟอเร็ท

15 นางสาว กัลยา ตาสา

16 นางสาว กาญจนา  ศรีประสาร

17 นางสาว กาญจนา  วิเศษรัตน�

18 นางสาว กิตติยา วงศ�อุทัย

19 ผู
ช#วยศาสตราจารย� ดรกิตติยาภรณ�  โชคสวัสดิ์ภิญโญ

20 นางสาว กิตติวรรณ ทรงศิริ

21 นางสาว กุณฑลี โรจนกิจจารักษ�

22 นางสาว กุลธิดา วังสุนทร

23 นางสาว เกษรินทร�  ชินโน

24 นาง เกษสุดา  คําแก
ว

25 นางสาว แกมมณี  พุทธนิยม

26 นาง โกสุม เศรษฐาวงศ�

27 นาย ไกรวุฒิ ความเพียร

28 นางสาว ขวัญหทัย ชัยมงคล

รายช่ือผู
มีสิทธิ์เข
าร�วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ (นานาชาติ) คร้ังที่ 2 “Moving Towards a 

Smoke-Free Brain & Mental Balance: clinical and community 

level interventions in the next normal”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลนHผ�าน Zoom  cloud meeting
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29 อาจารย� คมสันต� เหล็มมะ

30 อาจารย� จรัสศรี   อินทรสมหวัง

31 นางสาว จรัสศรี อัธยาศัย

32 นางสาว จันทรกานต� อธิกเจริญชัยกุล

33 นางสาว จันทร�ทิพย� เพียรประเสริฐ

34 นาย จารุพงศ� ช
างช

35 นางสาว จารุวรรณ สุรนันท�

36 นาง จารุวัลย� กําจรจิระพันธ�

37 นางสาว จิณภัค ลิมปชยาพร

38 นางสาว จิตติกานต� จันทราภรณ�

39 นาย จิรพันธ� วงศ�วิวัฒน�

40 นาง จิรภรณ� มีชนะ

41 นางสาว จิราพร พิลัยวรรณ

42 นางสาว จีรภา ศีลพงษ�

43 นางสาว จุฑารัตน�    นามสง#า

44 นาง เจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร

45 อาจารย� เจนนารา   วงศ�ปาลี

46 นาง ฉวีวรรณ สรรพมงค�

47 นาง ฉวีวรรณ สรรพมงค�

48 นาย เฉลิมชัย หล
าสิงห�

49 นางสาว ชญาดา พหลยุทธ

50 นาง ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ

51 นางสาว ชฎาพร พิพัฒภิญโญภาพ

52 นาง ชนิดาพร  พลบูรณ�

53 นางสาว ชลทิพย� สุวรรณพงษ�

54 นาง ชลนกุล คํานึง

55 ผู
ช#วยศาสตราจารย� ดรชลลดา ไชยกุลวัฒนา

56 นางสาว ชัชชญา ธนากรถิรจินดา
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57 นาย ชาญณรงค�  ประจงกิจ

58 นางสาว ชิศนัญฌ�ญาฎ� ปฐมาภินันท�

59 นางสาว ชุติมา ผลานันต�

60 นาง ชุมพร สิงห�คราม

61 นาง ญาณุจจัย คงพินิจ

62 อาจารย� ฐิตาพร ศิริวาลย�

63 นางสาว ฐิติชญาณ� เทียมจันทร�กนก

64 นางสาว ฐิติมา  โพธิศรี

65 นาย ณัชพล แสงสว#าง

66 นางสาว ณัฏฐณิชา   เปIJยมลาภ

67 นางสาว ณัฐชา ดาราศาสตร�

68 อาจารย� ดร. ณัฐฐพัชร� จันทร�ฉาย

69 นางสาว ณัฐริกา บุญประเสริฐ

70 นางสาว ณัฐิยา รูปเหมาะ

71 นางสาว ณีฐิกา     น
อยโสม 

72 นาง ดลพร ทําสุข

73 นางสาว ดวงหทัย ฟองเกิด

74 นาง ดอกรัก พิทาคํา

75 นาง ตวิษา อํ่าผ#อง

76 อาจารย� ต
องตา  ขันธวิธิ

77 นาย ตะวัน สุริยาวงษ�

78 นางสาว ถมรัตน� แสวงดี

79 นาง ทัศนา เหย็บหนุด

80 นาง ทิพวรรณ�  แดงลีท#า

81 นางสาว ธนัชชา คงนวล

82 นาย ธวัชชัย แม#นปLน

83 นางสาว ธัญญ�ชยา สุขรี

84 นางสาว ธัญวรรณ คุตมาสูนย�
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85 อาจารย� ธีระชล สาตสิน

86 ผู
ช#วยศาสตราจารย� ธีระยุทธ เกิดสังข�

87 นางสาว นงนุช จันทร�คล
าย

88 นางสาว นฐา  เครือมาศ

89 นางสาว นพักตร�ษร รัตนรังษีนันทิศ

90 นางสาว นภารัตน� ด
วงลา

91 นาง นฤมล ปราสัยงาม

92 นางสาว นลินี ศรีอ#อน

93 นางสาว นวลอนงค� เย็นนิกรณ�

94 นางสาว นันณรินทร� สกลวรรธน�กุล

95 อาจารย� ดร. นันทนา ศุภพิชญ�นาม

96 นางสาว นันทวัน ธรรมนิตย�

97 นางสาว นันนภัสชุดา สมหวัง

98 นาย นารอน แสนทวีผล

99 นางสาว นําพร   โยธา

100 นางสาว นํ้าอ
อย โสดา

101 นาง นิชยา เจริญสุข

102 นาง นิตยา มีสมพืชน�

103 นาง นิภาพร ฮวดไล#

104 นางสาว นิสาชล พลอยทรัพย�

105 นาง นุชจรี กุระดี

106 นาย บรรชัย สมบูรณ�กุล

107 นาง บุญฤดี บัญชา

108 นาง เบญจพร โพธ์ิศรีทอง

109 นางสาว เบญจวรรณ เคียนหินตั้ง

110 ผู
ช#วยศาสตราจารย� ปภีชญา คัชรินทร�

111 อาจารย� ดร. ปรียะดา  ภัทรสัจจธรรม

112 นางสาว ปรียากุล ดลชัย
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113 นางสาว ปล้ืมกมล พลเสน

114 นางสาว ปวีณา สงวนนาม

115 นางสาว ปวีณา สายบัว

116 นาง ปOณณภัสร� ธนภัทร

117 นางสาว ปOทมา โพธ์ิชัยเลิศ

118 นางสาว ปาริฉัตร สิมมา

119 นางสาว ปาลิดา  ราศรีกิติคุณ

120 นางสาว ปPJนสุดา. สินธุชัย

121 นางสาว ปPยะนุช ผูกบุญเชิด

122 นางสาว ปPยะภรณ� เรืองจุ
ย

123 นางสาว ปPยะลักณ�  ชัยมงคล

124 นางสาว ปุญญาดา  มาตรักชาติ

125 นาง ปุญญารัศม์ิ   จันทรชิต

126 นางสาว ปุญญิศา ภักดีบุรี

127 นางสาว เปรมยุดา บุญขยาย

128 นางสาว พนารัตน�  ตาก สุนทร 

129 นางสาว พรทิพา กิจธิคุณ

130 นาง พรพรรณ ศรไสว

131 นาง พรพรหม ตันติยาสวัสดิกุล

132 นางสาว พรพิมล เฉิดรักษา

133 นางสาว พรพิมล เฉิดรักษา

134 นางสาว พรรณทิพา  เอ่ียมศิริกิจ

135 นางสาว พรรณนิภา หินคํา

136 นางสาว พัชราวดี คุณอุดม

137 นางสาว พัชรี  ขอ พงษ� ไพบูลย� 

138 นางสาว พัฒน�นรี ชตาถนอม

139 นางสาว พัฒน�สรณ�  วิสุทธิวัชรกุล

140 นางสาว พับพลึง ใจQคอดี
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141 นางสาว พิชญพร อักกะมานัง

142 นาย พิชย� แสวงภพ

143 นาง พิมพกา มัวร�

144 นางสาว พิมพ�วลัญช� บุญรัตนพันธุ�

145 นางสาว พิรดา สุทธิวารี

146 นางสาว พิราวรรณ โต#งจันทร�

147 นางสาว พิสมัย เขียวยิ่ง

148 นาย พีระชาติ  ปOญญา

149 นางสาว พุธิตา ภูมิไชย

150 นาง เพ็ญรัตน� ไทยปรีชา

151 ผู
ช#วยศาสตราจารย� เพียงเพ็ญ บุษมงคล

152 นาง ภคนันท� อรพันธุ�เศรษฐ�

153 นางสาว ภรณ�ทิพย�   คุณพูล

154 นาง ภัณฑิลา   ผ#องอําไพ

155 นางสาว ภัณภร  ภวิจิตรกุล

156 นาง ภัธนี มาบรรดิษRุ�

157 นางสาว ภัสสร ธารมรรค

158 อาจารย� ดร. ภาวดี ทองนพคุณ  ทอยน�

159 นางสาว ภาวิดา เสนามาตย�

160 นางสาว มนนภาทิพย�ภูมี

161 นางสาว มนัสวี รัตนพัวพันธ�

162 นางสาว มโนชา ผัดนวน

163 นาง มยุรินทร� ละอองแก
วสุข

164 นาง มษรา เอกอมรวิริยะ

165 นางสาว มาริสา  นาคะรังษี

166 นาง มาลี  จะดอม

167 นางสาว มาลี  ศักดิบวรกุล

168 นางสาว มาศพรรณ สุนะไตร 
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169 นาง ยุภาพร  เพ็งเรือง

170 นาง ยุวดี ไม
ไหว

171 นาย เย็นนิสซ� จุลพันธ�

172 นาง ร
อยโทหญิงภัสสรวัลย� วีระแกล
ว

173 นาง รัชนี ดีศรีสุข

174 อาจารย� รัชนีภรณ� ณ ถลาง

175 นางสาว รัชนีย� มีฤทัย

176 นางสาว รัตนพร สุขกล่ิน

177 นางสาว รัตน�ศิกา รักเพื่อน

178 นาง รัตนา ทองให


179 นาง รัตนากร อรุณโชติ

180 นาง รุ#งตะวัน  โคตรวงศ�

181 นางสาว รุจิรา วิลัยวัน

182 นาง ลลิดา ปOกเขมายัง

183 นางสาว ลักษิกา ยอดสง#า

184 นางสาว ลัลน�ภัทรา ธนัตถ�โภคินันท�

185 นางสาว ลําจวน  เขียวขํา

186 นางสาว ลําไพร อยู#คง

187 นางสาว วชิรญาณ� ยอดอ
อย

188 นาง วณิชชา จีนฟุTง

189 นางสาว วนัสนันท� มลคลํ้า

190 นางสาว วรรณเพ็ญ เจริญจตุภัทร

191 นาง วรรณภา พิชาดุลย�

192 นาง วรรณวิสาห�  ผิวอ#อน

193 นางสาว วรรณิการ�  กลางทุ#ง

194 นางสาว วรันต�ภัทร� กลางปางรัตน�

195 นางสาว วราภรณ� ศิริธรรมานุกุล

196 นางสาว วรารัตน� กันเกตุ
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197 นาง วรินรําไพ โฆษิตอัมพรเสนีย�

198 อาจารย� ดร. วารีวรรณ ศิริวาณิชย�

199 นาง วาสนา  ชัยรัตน�

200 นางสาว วาสนา อุทัยเรือง

201 นางสาว วินิตา ธรรมนิตย�

202 นางสาว วิภาพร เกิดบัว

203 อาจารย� วิไล  ตาปะสี

204 นางสาว วิไล รัตน�  สุริ ยวงศ� 

205 นางสาว แวววรรณ ผุดผ#อง

206 อาจารย� ดร. ศรัทธา ประกอบชัย

207 นางสาว ศรารินทร�  วิทยเวทย�

208 นางสาว ศรีไพร ทุมพล

209 นางสาว ศศิวรินทร�  มณีอินทร�

210 นางสาว ศิรประภา ชมบัวทอง

211 นาง ศิริธร  ว#องกลกิจศิลปV

212 นางสาว ศิรินทรา จินดารักษ�

213 นางสาว ศิริพร ประไพ

214 นาง ศิริพร แสนสิงห�

215 นางสาว ศิริพรรณ นาคสวัสดิ์

216 นาง ศิริลักษณ� ศรีโยธา

217 นางสาว ศิริวรรณ จันทรา

218 นาง ศิริวรรณ ชีโพธ์ิ

219 นางสาว ศิริวรรณ สวัสดิ์เชิด

220 นางสาว ศุทธินี ปราบโสม

221 นาง ศุภลักษณ� วงศ�ระรื่น

222 นาง สกุณา ทรงสุวรรณกุล

223 นาง สมทรง  เที่ยงตรงดี

224 นางสาว สมัชญา อยู#เย็น



ลําดับ คํานําหน
าช่ือ ช่ือ - นามสกุล 

รายช่ือผู
มีสิทธิ์เข
าร�วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ (นานาชาติ) คร้ังที่ 2 “Moving Towards a 

Smoke-Free Brain & Mental Balance: clinical and community 

level interventions in the next normal”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 แบบออนไลนHผ�าน Zoom  cloud meeting

225 นางสาว สรีวรรณ  จันทร�แจ
ง

226 นางสาว สลีตา ถาวร

227 นางสาว สายรุ
ง ปะละตุ#น

228 นาง สายสุนี ทองสัมฤทธ์ิ

229 นางสาว สายหยุด บุญศิริวงค�

230 นางสาว สาริศา ทะปะละ

231 นางสาว สาล่ี  แดงทําดี

232 นางสาว สาวิตรี วิชัยศึก

233 นางสาว สิตานันท�  เรืองเดช

234 นางสาว สิริกร  มูลคํา

235 อาจารย� สิริกร ขาวบุญมาศิริ

236 นางสาว สิรินาถ บุญทวี

237 นางสาว สิรินาท สุทธิปOญญาปกรณ�

238 นางสาว สิริพร ศรีวิลัย 

239 นางสาว สุกัญญา โลหะการก

240 นาง สุจิตรตรา สมรูป

241 นาง สุจิตรา เทพมงคล

242 นางสาว สุจิตรา เทียนมี

243 อาจารย� สุจิตรา หัดรัดชัย

244 นางสาว สุชาดา เกียรติสุข

245 นางสาว สุชาวดี ไม#เศร
า

246 นางสาว สุดารัตน�  ศรีนอก

247 นางสาว สุนทรีย� หาญณรงค�

248 นางสาว สุนันทา กุหลาบ

249 นางสาว สุเนตร   ศรี เจริญ 

250 นางสาว สุปOญญา วาจาจิตร

251 นางสาว สุพรรษา ศรีเที่ยงตรง

252 นางสาว สุพัตรา อรรคพัฒน�
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253 นาง สุพัทรา ศาลา

254 นางสาว สุภาพร เดชไพบูลย�ยศ

255 นางสาว สุภาพร ทองทิพย�

256 นางสาว สุภาพร ทุ#งพรหมศรี

257 นางสาว สุภาพร นันทะผา

258 นางสาว สุภาพร พรชัยกสิกร

259 นางสาว สุภาภรณ� ทันก่ิง

260 นางสาว สุภาวดี อรรคพัฒน�

261 อาจารย� สุมัทณา แก
วมา

262 นาง สุมิตรา ฤทธ์ิภิรมย�

263 นางสาว สุรดา สุโพธิณะ

264 นาง สุรัสวดี ถนัดศีลธรรม

265 นาง สุวรรณี สังข�ทิน

266 นางสาว แสงสว#าง ดอกไม


267 นางสาว หฤทัย  จงไกรจักร

268 นางสาว ใหมการณ� ไกรทองสุข

269 นางสาว อโนทัย แจ#มฤทธ์ิ

270 นางสาว อภิญญา  นาเมืองรักษ�

271 นางสาว อภิญญา ไชยนุ

272 นาง อภิญญา เทียนไชย

273 นาย อภิรัตน� มลิวรรณ�

274 นางสาว อมร ชุมนิตย�

275 ผู
ช#วยศาสตราจารย� อรทัย พงษ�แก
ว

276 นางสาว อรทัย พิมพ�รัตน�

277 นาง อรัญญา กลมเกลียวญาติ

278 นาง อรัญญา หมายหม้ัน

279 อาจารย� ดร. อรุโณทัย สิงห�ตาแก
ว

280 นาง อ
อมจิตร สว#างรุ#งเรืองกิจ
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281 อาจารย� ดร. อังคนา จงเจริญ

282 นางสาว อังศณา สุขเจริญ

283 อาจารย� ดร. อัจฉรา อ#วมเครือ

284 นางสาว อัจฉราภรณ�  สายเครือคํา

285 นาง อัญชลี  กล่ันหอม

286 นางสาว อัญชิสา ทาจี

287 นาง อาทิตยา ขัดพูน

288 นางสาว อาภรณ� ช่ืนประไพ

289 นาง อาภัสสรา แจ#มบุญรัตน�

290 นางสาว อารยา ตระกูลการ

291 นาง อารีย�รัก คงม่ัน

292 นาง อิทธิพร ทองวรณ�

293 นาง อิสรีย� จิตรพัฒนากุล

294 นางสาว อุไรวรรณ จันทร�วงษ�

295 นางสาว อุไรวรรณ หาญศึก

296 นาย เอกมน แจ#มบุญรัตน�

297 นางสาว เอ่ียมศิริ กาญจนพันธุ�

298 นาง ฮามีดะห� บิลโตะแหละ

299 นางสาว NATCHA RITCHARUTPHAN

300 นางสาว Panisara Kasemsuk


