รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำงสำว
Malyna Mut
นำงสำว
เกษรำภรณ์ ใจคำแปง
นำง
เขมิกำ ตรีนรินทร์
อื่นๆ
เจตนิพฐิ สุวรรณไกรษร
นำงสำว
เจนจิรำ
อำจำรย์
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ
นำย
เฉลิมพล คุ้มศรี
นำง
เฉลิมศรี รัตนวรรณ
นำง
เดือนเพ็ญ ใจเต้
นำง
เตือนใจ มะณีจันทร์
นำง
เบญจพร เพริศแก้ว
นำงสำว
เบญจมำศ ผัดดี
นำงสำว
เบญจมำศ แซมทอง
นำง
เบญชญำ ศรีกมล
นำง
เปร่งนภำ กำญจนสิงห์
นำง
เพชรำ อุปจักร์
นำง
เพ็ญณภำ คงเนียม
นำง
เพ็ญนภำ ศิริบญ
ุ ธรรม
นำง
เยำวนำท วิริยะประสิทธิช์ ัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เรวดีทรรศน์ รอบคอบ
นำง
เลอลักษณ์ ไล้เลิศ
นำง
เสำวณิชย์ แสนหำญ
นำง
เสำวนีย์ อุปจักร์
นำง
เสำวนีย์ จันทรรัตน์
นำงสำว
แพรวนภำ คันถรจนำจำรย์

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
6011277241
5612075530
4511089156
4511172664
6221293069
4511015791
6111067813
5311217849
4511082307
4311153320
4511088404
5711254591
4911194154
4711024824
4511076056
4711185080
4411158743
5411222511
4511004677
4411160974
5612070436
4911194896
4511022998
5411228321

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
Royal Phnom Penh hospital
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์
โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร์
โรงพยำบำลศูนย์ตรัง
มหำสิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลลำปำง
โรงพยำบำลเอกชน
ศูนย์อนำมัยที่7ขอนแก่น
โรงพยำบำลหนองบัวแดง
โรงพยำบำลดอนตำล
โรงพยำบำลกรุงเทพ
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลบ้ำนหมอ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหำงดง
โรงพยำบำลบ่อเกลือ
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลนครปฐม
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอดอนตูม
โรงพยำบำลบ่อเกลือ
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชบ้ำนดุง

เบอร์โทรศัพท์
0963063841
0849300040
0896548099
0810565454
0981151499
0838817324
0918503854
0804598155
0650935692
0910200152
0898620978
0927970156
0863707171
0932699842
0819800980
0979201970
0813783319
0918600913
0814472297
0897700999
0816470743
0954299516
0805937872
0835835050
0821118218

ที่อยู่อเี มล
malynamut93@gmail.com
ketsar9@gmail.com
treenarin@gmail.com
suwankri@hotmail.com
Janepop235@gmail.com
jeuajan13@gmail.com
oh.pom.oh@gmail.com
Chalermsrichufong@gmail.com
Duanpen1973 @hotmail.com
tuen1420@gmail.com
benjaporn.pk@gmail.com
hug_doraemon003@hotmail.com
bsamtong@gmail.com
Benchaya2513@gmail.com
Prengnapa@hotmail.com
Jubjib.cake@gmail.com
Pennapacity@gmail.com
medsinepink@gmail.com
Sirirat.rod@hotmail.com
iamraywadeetas@gmail.com
Lerlak2522@gmail.com
swn.s@hotmail.com
Thonnham@hotmail.com
soa_130465@hotmail.com
Kanmali_ppac@hotmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำง
นำย
นำง
นำง
อำจำรย์ ดร.
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำย
อื่นๆ
นำง
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
แววตำ พรตเจริญ
แสงเดือน ทรัพย์จรัสแสง
โชคชัย เชื้อบุญมี
โชติรส พิชัยพัฒนเจริญ
โนรีย๊ะ แวโดยี
โสภำพันธ์ สอำด
ใหม่ บัวหอม
ไฉไล เยี่ยมพำยัพ
ไพรัช ม่วงศรี
ไพรินทร์ สมบัติ
กนกกำญจน์ กุลสำ
กนกวรรณ ตั้งกีรติชัย
กนกวรรณ ประจันทร์
กนกวรรณ มีดี
กมลภู ถนอมสัตย์
กรทิพย์ เกตุทอง
กรพินธุ์ ลีลำวิวัฒน์
กรรณิกำ อมำตยกุล
กรรณิกำร์ ชำยพรม
กรุณำ ศรีวรนันท์
กฤตยำ ตันติวรสกุล
กฤศภณ เทพอินทร์
กฤษณำ ศรีสวัสดิ์
กฤษณี เหลืองเกษมนิตย์
กัญญำ

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511071560
5611106479
5011199568
4911194180
5111204174
5611063911
4611097809
4511012933
4811075371
4511098303
5611248099
5311216512
5911266945
5811262384
4711180244
4611095111
4511021062
4511019422
4811060076
4811192597
4511085029
5211212736
4511012270
4511058036
4511006312

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด

เบอร์โทรศัพท์

โรงพยำบำลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย
โรงพยำบำลวัฒนำนคร
โรงพยำบำลยะรัง
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
โรงพยำบำล สุรินทร์
สภำกำชำดไทย
โรงพยำบำลทับคล้อ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลมหำชัย

0861454492
0968615384
0833426320
0971694995
0862857910
0891689788
0812024466
0928476239
0813796512
0828894374
0639894282
0918645665
0981697655
0902891966
0611492641
0942292287
0819443290
0863148593
0614694224
0982497998
0615455541
0898589250
0909475994
0979535665
081694856

โรงพยำบำลสุรินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โรงพยำบำลกรุงเทพสุรำษฏร์
โรงพยำบำลห้วยพลู
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข21 สำนักอนำมัย กทม.
โรงพยำบำลเสลภูมิ
โรงพยำบำลกรุงเทพ สำนักงำนใหญ่
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลฟำกท่ำ
โรงพยำบำลตำรวจ
โรงพยำบำลสมิตเิ วช ศรีรำชำ
BHQ

ที่อยู่อเี มล
Weawta.pr@bch.co.th
Sangtawan518@gmail.com
Chokchai.cbm@gmail.com
Nt_nice@hotmail.com
nor.noriah@gmail.com
sopapan@ptu.ac.th
new4466.gs@gmail.com
Chailaichailai 2493@gmail.com
ruch_mu@hotmail.com
sombat.pair2@gmail.com
Nimnoynimwan@hotmail.com
Tinny_2258@hotmail.com
hachi_bk555@hotmail.com
puylovelove1992@gmail.com
Kamollabhu@wemail.npru.ac.th
Kornthip13@gmail.com
Jubkorapin @gmail.com
Kannika21@hotmail.com
Chaipromkan@gmail.com
june.bmcbes@gmail.com
krittayatt@gmail.com
Ekkasit_nurse@hotmail.com
Kritsy_pong@hotmail.com
krissanee2517@hotmail.com
penong9d@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำย
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำย
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
กัญญำรัตน์ สีคำแท้
กัตติกำ รักดี
กัลชนำ ศรีพรหม
กัลยกร โรจน์ปกั ษำเทพ
กำระเกด ปิมปำ
กำระเกด. คีรีรักษ์
กำธร กล้ำหำญ
กิตติกำ วัฒนะ
กิตยิ ำ สุวรรณพงศ์
กิรณำ จอมวิเชียร
กุริมำ จันทร์แก้ว
กุลนิดำ วงษ์บวั
กุลิสรำ เฟื่องมะนะกูล
กุหลำบ พรหมพินจิ
ขวัญเมิอง สอนดำ
ขวัญใจ ศรีประเสริฐ
คชำภรณ์ ศรีพำรัตน์
งำมตำ สันทอง
จรัสศรี สุขเกษม
จริยำ ทวัผล
จรุงรัตน์ รวีอร่ำมวงศ์
จอม แก้วมหำนิล
จอมขวัญ แก้วบำรุง
จอมพงศ์ โคยำมำ
จันทร์เพ็ญ รักศิลธรรม

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
6211299922
5411163995
4411161280
4511038582
4511041271
4711188305
5811259510
5311218902
4511013211
4511019320
4511012815
4611102944
4511002414
4711186506
4511008919
4511002280
5511233826
5121170526
6111106727
4511050551
4711179976
4611107379
4511175245
6211295047
4511049677

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลดีบกุ
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยำบำลแม่เมำะ
โรงพยำบำลมหำชัย1
โรงพยำบำลดีบกุ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลน้ำปำย
สภำกำชำดไทย
โรงพยำบำลเซ็นทรัล
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
โรงพยำบำลวิเชียรบุรี
โรงพยำบำลสำมพรำน
โรงพยำบำลนครปฐม
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
โรงพยำบำลสำมพรำน
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ 17
BNH Hospital
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลลำแก่น
โรงพยำบำลศรีสะเกษ
โรงพยำบำลพญำไท2

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่อเี มล

0939948522
0910390111
0654974451
0890739935
0817964946
0948959898
0918655802
0888060151
0818211835
0896342666
0899263179
0935398953
0818263219
0841416619
0625463919
0812916762
0635476655
0821976778
0965524958
0939293569
086988550
0856148070
0857856797
0931371102
0891042902

Kanyarat_seekhamthae@hotmail.com
jikeekale@gail.com
Kanchanaparit2547@gmail.com
Naiy2508@gmail.com
gate_pimpa@hotmail.com
jams_0603@hotmail.com
B_kolling@hotmail.com
kittysp55@gmail.com
Kirana999@hotmail.com
Kurima. c@chulahospital.org
kulnida.kku@gmail.com
kulitsara3219@gmail.com
jinaluck_174@hotmail.com
kwanmuang4047@gmail.com
Kwanjai.sri@hotmail.com
Mintip894@gmail.com
ngsa2521@gmail.com
jessygessy583@gmail.com
Saengnaplaifah@gmail.com
jarungrat.ra@bnh.co.th
chaipol10@hotmail.com
Jum210621@hotmail.com
jombt2539@gmail.com
chanpen2902@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำง

ชื่อ -สกุล
จันทร์จิรำ บัวกิ่ง
จันทรรัตน์ ปริยวรวงศ์
จันทร์ศริ ิ ศรีวิลัย
จันทรำ ตั้งตนดี
จันทิมำ พลอยงำม
จันทิรำ สุขะสิฐษ์วณิชกุล
จำรุพรรณ ละอองพำนิช
จิตพิสุทธิ์ อริยะศิริกลุ
จิตสุภำ หมื่นหำญ
จินตนำ สุขเกษม
จิรวรรณ์
จิรำพร ส่งศรี
จิรำพร โพธิวงศ์วำนิช
จิรำภรณ์ นิยมะจันทร์
จิฬำวัจน์ เลิกนอก
จีรวัฒน์ คณะแพง
จีระนุช จงพัธนะโชติกลุ
จุฑำทิพย์ เทพสุวรรณ์
จุฑำมำศ ขำขำว
จุฑำมำศ นิมมำนสวัสดิ์
จุฑำมำส พรมใจมั่น
จุฑำรัตน์ ผู้พทิ กั ษ์กลุ
ฉวีวรรณ ลิ้มอุดมพร
ฉฬำพิมพ์ ชัยสุทธินนั ท์
ฉัตรำนำถ เฟรย์

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
5811263097
4611095855
4911196408
4811170679
4711108903
4711059650
4511000484
5011166148
5711249892
4511012886
4511045522
5611245433
5311219547
4511023008
5011199591
4411165587
4611094865
4411162717
5911265027
4511013088
4511045524
4511043525
4511003095
4811190854
4511066380

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลดีบกุ
BNH Hospital
โรงพยำบำลเอกชน
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
โรงพยำบำลหัวเฉียว
โรงพยำบำลหัวหิน
โรงพยำบำลรำชบุรี
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลสุรินทร์
Royal Phnom Penh Hospital
โรงพยำบำลสำกเหล็ก
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลท่ำสะอำด
โรงพยำบำลหนองคำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเทพำรักษ์
ไม่มสี ังกัด
โรงพยำบำลนครปฐม
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
คลินกิ บวรกำรแพทย์ จังหวัดนครปฐม
โรงพยำบำลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ
โรงพยำบำลแม่ใจ

เบอร์โทรศัพท์
0914608570
0969149551
0891602474
0815482082
0876081533
0865577816
0853189096
0818954239
0808071265
0947904473
0818998202
0910183963
0951654511
0897035241
0860600397
0872140640
0973204294
0898121578
0865252890
0905954628
0917594089
0996195469
0818104812
0617219222
0641833224

ที่อยู่อเี มล
mamveelove@gmail.com
Kbee425@gmail.com
Jansiri_sriwilai@hotmail.com
p.chantra@hotmail.com
natmakarak@gmail.com
junthira_8@hotmail.com
jaruphanl@gmail.com
rinjang_joom@hotmail.co.th
catherine37954@gmail.com
somngam4473@gmail.com
jinnysalee@gmail.com
Jirasri56@hotmail.com
bburgency53@gmail.com
kieameii@hotmail.com
akiko.fujimi@gmail.com
Jirus_20@hotmail.com
jeeranootpcu@gmail.com
serennia_re@hotmail.com
gubgift.jk@gmail.com
Chuthamas.nim@gmail.com
jutamas1955@gmail.com
poopitukkul@gmail.com
chaweewan1608@gmail.com
chalapim.c@gmail.com
chakul_06@hotmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำงสำว
ชญำนิศ ศรีรักษำ
นำงสำว
ชญำนุช แสงอินทร์
นำง
ชฎำพร จึงแย้มปิ่น
นำงสำว
ชนกนำถ คำบุธีรโชติ
นำง
ชบำ ศรีวิเศษ
นำงสำว
ชมพูนทุ พันธศรี
นำงสำว
ชมลักษณ์ โชติวีระสถำนนท์
นำง
ชวนพิศ ฮวมรุณ
นำงสำว
ชัญญำนุช บุญเป็ง
นำง
ชิตชนก หงษ์ทอง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชินตำ เตชะสิจิตรจำรุ
นำงสำว
ชุดำภำ เพิ่มวงศ์
นำง
ชุตกิ ำญจน์ ยิ้มยิ่ง
นำงสำว
ชุลีกร ตันติวรสกุล
นำงสำว
ญำณิศำ ประจำถิ่น
นำย
ฐำปกรณ์ แก้วหยำด
นำง
ฐิตำภรณ์ เรืองสวัสดิ์
นำงสำว
ฐิตำรีย์ สืนทร
นำงสำว
ฐิตำรีย์ ยงค์ประวัติ
นำง
ฐิตพิ ร ยำกองโค
นำงสำว
ณธรสร ผลทับทิม
นำงสำว
ณัชนิษฐ์ บุญมำกุลพิพทิ ย์
นำงสำว
ณัฏวรินทร์ โพธิไสย์
นำงสำว
ณัฐริกำ เพชรแอง
นำงสำว
ณัฐวรรณ ฉงวน

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511021006
5911157964
4511012188
4411165463
4711188620
5111207709
4511038670
4511014640
5611245586
4911101005
4511050622
4511047464
4411165333
4511069691
5411223453
6111282658
4511031132
5811182852
4511016181
4511044480
6011273957
4311153155
6111284187
6011276371

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลชุมแพ
โรงพยำบำลกรุงเทพ
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลขุขันธ์
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลศุขเวช
เกษียณ
โรงพยำบำลพริ้นซ์ปำกน้ำโพ 1
โรงพยำบำลกรุงเทพ
โรงพยำบำลสุรินทร์
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลยะลำ
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลรำชพิพฒ
ั น์
โรงพยำบำลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยำบำลพุทธโสธร
โรงพยำบำลปภำเวช หนองแค
โรงพยำบำลแม่สะเรียง
BNH Hospital
พยำบำลอิสระ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกุฉินำรำยณ์
โรงพยำบำลสำมพรำน
ธุรกิจส่วนตัว

เบอร์โทรศัพท์
0836877392
0859024141
0818998361
0979479936
0864565919
0935564555
0914644154
0654793629
0861859326
0918279928
0622278178
0897525949
0873916146
0615455541
0942422562
0914243939
0865383508
0823692878
0894442292
0871877544
0908963426
0923626232
0910659137
0935809284
0822721675

ที่อยู่อเี มล
Chumphae4@hotmail.com
chayanuch.sa@bangkokhospital.com
Chadaporn8061@gmail.com
anaesth_dear@hotmail.com
Chaba81355@gmail.com
Chomphoonush@gmail.com
cham_thai@hotmail.com
chuanphis.phis@gmail.com
Chaunyanuch@gmail.com
mamepalm@gmail.com
chintanakornpathom@ gmail.com
chudapa09012513@gmail.com
ysukpawan@gmail.com
runchida9@gmail.com
Tualek10@hotmail.com
Thapakorn_2536@hotmail.com
olytita99@gmail.com
lassarapron@gmail.com
yongtita29@gmail.com
y-yuy@hotmail.com
iorimylove22@gmail.com
nutchanit 16b@gmail.com
phasai_2366@hotmail.com
Nattarika241147@gmail.com
cmnattawan@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

คำนำหน้ำชื่อ
นำย
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำย
นำง
นำย
นำง
นำย

ชื่อ -สกุล
ณัฐวุฒิ ขันสำคร
ณิพำพร ทองเพชร
ณียำกร รัตนศิริเนตร
ดรุณรัตน์ ดวงไมว
ดวงใจ บุญตัว
ดวงทิพย์ ประภำวงศ์
ดวงพร ผักกำด
ดวงพร ผำสุวรรณ
ดำรอซะย์ หมีนปำน
ดำลินเทง
ดุษณี บุญพิทกั ษ์สกุล
ตถำรักษ์ ไม้สน
ตวงรัตน์ อินทรแสน
ทรวงทิพย์ วงศ์พนั ธุ์
ทวี วีระศักดิ์ กรินเทอร์
ทัศนวรรณ กมลศักดิ์พทิ กั ษ์
ทัศนีย์ จันทรสุทธิ
ทิพพำพรรณ เดียวประเสริฐ
ทิพรัตน์ ทองจินดำ
ทิวำ ศรีสัณ
ธงชัย แสนรัมย์
ธนวรรณ เอี่ยมรอด
ธนศรุต มณีพสิ ุทธิเ์ วช
ธมนพัณณ์ อรุณศรี
ธรรมนูญ ติณโสภำรัตน์

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
6211294085
6111285209
4511064340
5911271244
4511173577
4511038576
4811073808
4511036555
5611244945
6011277242
5511082550
4711177797
4511020439
4511066645
4511080854
4711184020
4511032487
4511024072
5311215253
4811191996
4611105062
4911194183
4411160545
5211212324

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สระบุรี
โรงพยำบำลแม่วงก์
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลอุทมุ พรพิสัย
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหำงดง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โรงพยำบำลท่ำศำลำ
Royal Phnom Penh Hospital
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
โรงพยำบำลสำมพรำน
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช
โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
โรงพยำบำลกรุงเทพ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลสงขลำ
โรงพยำบำลนครปฐม
BNH Hospital
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลเมืองชัยภูมิ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนนำ จ.นครนำยก
สำนักงำนสำธำรณสุขอำภอเมืองนครศรีธรรมรำช

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่อเี มล

0867587861 natthawuti@bcns.ac.th
0946415296 nipapornt41@gmail.com
0819677289 neeyakorn1970@gmail.com
0645153947 Nan.darunrat2018@gmail.com
0824960865 Duangjai2522.20@gmail.com
0815621575 thip8270@gmail.com
0994645564 jaa.12@hotmail.com
0853256664 duangprnaaw@hotmail.com
0915277902 Zahdar.mp@gmail.com
+85599651597 Dalintheng94@gmail.com
0896615909 catdus2509@hotmail.com
0819432239 luk_deaw@hotmail.com
0926324550 Powerwilling@gmail.com
0875833828 tongtip8819@gmai.coms
0945302454 taveev1@gmail.com
0891429895 kamonsakpitak_t@yahoo.com
0832573433 moo.moo9952@gmail.com
0942519072 D.Tippa@hotmail.com
0862861734 M0862861734@gmail.com
0909847713 Yuyyumi@gmail.com
0863582545 Thongchai.San@bnh.co.th
0918719479 icndpc3@gmail.com
0945161242 Thanasaroot@hotmail.com
0909384283 nika_asa@hotmail.com
0828189192 ts.607@hotmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำย
ธวัช เหล่ำวงค์โคตร
นำง
ธัญญพัทธ์ พัฒนโชติวรนนท์
นำง
ธัญญำ แซ่ลี้
นำงสำว
ธัญทิพย์ เทอดจิตไพศำล
นำงสำว
ธันยำภรณ์ พุทธำ
นำง
ธำรทิพย์ สุดเสน่ห์
นำง
ธิชำ ปรีชำวิทยำพละ
นำง
ธิดำ ขำเจริญ
นำงสำว
ธิดำ วรรณระกำกิจ
นำงสำว
ธิดำรัตน์ ศำลำงำม
นำย
ธีรนันต์ จันทร์พบิ ลู ย์
นำงสำว
ธีรวรรณ จันทร์คุ้ม
นำงสำว
นงเยำว์ ชะเนติยัง
นำง
นงเยำว์ จำมรสุริยำ
นำง
นงนภัส เพชรกูล
อำจำรย์
นงนุช เชำวนศิลป์
นำงสำว
นงนุช เทพวรรณ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นงพิมล นิมติ รอำนันท์
นำง
นงลักษณ์ ก่อแก้ว
นำงสำว
นพน้อย พำนิชชำ
นำงสำว
นภำพร ถิ่นขำม
นำงสำว
นรำวดี ขำพรมรำช
นำงสำว
นริศรำ แก้วมณี
นำงสำว
นฤมล ช้อนทอง
นำงสำว
นฤมล ถิ่นลำปำง

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
5211213154
4511075707
4511175917
6111290360
4711178129
5211208454
4311151788
4711108827
6011280227
6211293049
5811259825
5911270872
4511030105
4511041154
4511010988
45111173324
4511061455
4711180486
4511075045
4511006912
4911034677
5511239532
179615

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยำบำลร้อยเอ็ด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี
โรงพยำบำลกรุงเทพ
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลแพร่
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลศุภมิตร
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลคลองท่อม
โรงพยำบำลโป่งน้ำร้อน
โรงพยำบำลสุรินทร์
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลท่ำศำลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โรงพยำบำลนำหม่อม
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์
โรงพยำบำลพล
โรงพยำบำลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลนำหนองไผ
BNH Hospital
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลกรุงเทพ

เบอร์โทรศัพท์
0847885804
0616629539
0979400510
0988256694
0819391562
0884033253
0813789951
0819413238
0957251235
0887145064
0925400014
0968900635
0945322655
0898469978
0862674700
0819121596
0862864195
0813769001
0811867703
0815440976
0820095646
0861785757
0846777470
0915955095
0851101052

ที่อยู่อเี มล
pachikotum@gmail.com
Pmam_or@hotmail.com
Tanya19802523223@gmail.com
thanyatherdchit@gmail.com
auithanyaporn@gmail.com
Sudsaneh25@gmail.com
joy_touch@hotmail.co.th
Thidaki1972@gmail.com
Wanrakakittida@gmail.com
tidaratsalangam@gmail.com
std582901018@bcnt.ac.th
C.neungdiew@gmail.com
nongyaow68788@gmail.com
subpermpoon@gmail.com
pechkul@gmail.com
nongnutch@msn.com
kung _thepw@hotmail.com
dr_nongpim99@hotmail.com
kayka1@hotmail.co.th
Nopnoi1222@hotmail.com
Nthinkam@yahoo.com
chompoonurse2018@gmail.com
Naritsara2206@gmail.com
am_ ann29@hotmail.com
Whan_Peaw@Live.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
นฤมล ทองใส
นฤมล ทัศนะเกตุ
นฤมล สุขประเสริฐ
นฤมล อิทธิรัตตกูล
นวรัตน์ ธนสุวรรณ์เมธี
นัทฐินยี ์ สุริยโสภำ
นัทธ์วิภำ สีตลพฤกษ์
นันท์นภัส สัตตบงกช
นันทนัช ภำณุศรี
นันทนำ ตอเล็บ
นันทำ โพธิพนั ธุ์
นัยนำ เห็มทิพย์
นำรีรัตน์ เบ็ญสลำหมัน
น้ำฝน ชมวงษ์
นิชำภำ สุขประเสริฐ
นิตยำ ศิรินกุ ลู พิพฒ
ั น์
นิพนธ์ จันทร์ผุด
นิภำพร แคล้วโรคำ
นิศรำ นุทกิจ
นิอร อริโยทัย
นุสรำ สุขสง่ำ
บรรจง สืบสุข
บรรณรดำ บุญจนำนนท์
บุญเวียง ละออเอี่ยม
บุญมำก เหล่ำวนิชชำนนท์

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4711015155
6111017931
4511170074
4711187708
4512038618
5311218423
4511069144
4511024055
4511005155
4511013126
4711185375
4511022615
5411081689
5211213660
4511033250
4511001933
5911265806
4811170911
4511001157
4511049309
4511174880
4511010810
5411224606
4511009650
4511020652

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนกำแพงแสน
โรงพยำบำลปะนำเระ
โรงพยำบำลนำน้อย
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
โรงพยำบำลเกำะสีชัง
โรงพยำบำลบึงสำมัคคี
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
โรงพยำบำลพระปกเกล้ำจันทบุรี
โรงพยำบำลน้ำหนำว
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลควนกำหลง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกุดชุม
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
BNH Hospital
โรงพยำบำลนครปฐม
บำนำญสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สถำบันบำรำศนรำดูร กรมควบคุมโรค
โรงพยำบำลควนกำหลง
โรงพยำบำลดำเนินสะดวก
โรงพยำบำลดีบกุ
โรงพยำบำลหัวหิน
โรงพยำบำลบำงเลน

เบอร์โทรศัพท์
0819474880
0927964369
0878484920
0856246066
0812940999
0840199994
0926964956
0954259199
0899274334
0988302097
0830911127
0832573433
0818222510
0830946584
0863649731
0853732266
0624835335
0979454697
0805051895
0836591650
0898788997
0899258256
0943156669
0955585084
0926058995

ที่อยู่อเี มล
nmts06@hotmail
narumon.vet011@gmail.com
moonmon111@hotmail.com
wuttinadda@gmail.com
Chosthang@hotmail.com
palm_mynaja@hotmail.com
knat.happy@gmail.com
nannapat82@gmail.com
nuntanutpanusri@gmail.com
nat toleb @ gmail.com
Kinunan19@gmail.com
moo.moo9952@gmail.com
na_aa_zaaa@hotmail.com
Namfonchom21@gmail.com
jaewsija@hotmail.com
nidsiri@windpwslive.com
niphon_sapata@outlook.co.th
nissaranuttakit@gmail.com
ornari@gmail.com
Marugohh@gmail.com
Banchong_h@hotmail.com
ko_okk_ik@hotmail.com
Labenjamas@gmail.com
Vanit61@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
บุษบำ กิตพิ นั ธ์
ปณิฌำ ทำทอง
ปภังกร สีจ๊ะแปง
ปรำงทิพย์ บ้ำนคุ้ม
ปรำณี จันทร์เจนระวี
ปรำนี แสงคำ
ปริษณำ อยู่คง
ปวัณรัตน์ พิมล
ปวีณ์ริศำ สำยประเสริฐ
ปัญชลีย์ จรูญกีรติโรจน์
ปัทมำ อิสระเสนำรักษ์
ปำจรีย์ เชื้อชูชำติ
ปำริชำติ ดวงสิมำ
ปิ่นมณี แสนกล้ำ
ปิยวรรณ ศิริลัย
ปิยะนุช อัศวภูษติ กุล
ปิยะมำศ แสงเรืองเกียรติ
ปิยะมำศ เกิดแสง
ปิยะรัตน์ สินธุประเสริฐ
ปิยะอร รุ่งธนเกียรติ
ปุณยนุช เสน่หำ
ปูชิตำ ทำเนำ
ผกำทิพย์ นำมเรืองศรี
ผกำพรรณ์ จอมเมือง
ผกำพันธุ์ ไกรสร

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511072540
4711009716
4611088863
4511047906
4511010185
4611030150
4611077424
4311190263
4511071901
4611097007
4611105272
4511051889
4711177701
4511004219
5711255701
46110018208
4711179383
4511073098
4511018548
4711107253
5611021242
4511053070
4511071865
4711188691

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลท่ำลี่
สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินท
รำชินี บ้ำนคลองบำงปิ้ง
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลแม่ลำน้อย
โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ
โรงพยำบำลบ้ำนไผ่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลปรำสำททนง
โรงพยำบำลอุทมุ พรพิสัย
โรงพยำบำลขุนยวม
โรงพยำบำลเอกชน
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลอุทมุ พรพิสัย
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลรำชบุรี
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลโพนทอง
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลศรีสะเกษ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลแสนสุข
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลทุ่งช้ำง
โรงพยำบำลหัวเฉียว

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่อเี มล

0817491595
0817522033
0879158094
0871267230
0876356993
0973039339
0935121715
0831240717
0819935523
0819303625
0830122059
0985868867
0873779310
0611788992
081944593
0848333733
0882694283
0815749669
0872242466
0868771169
0956211112
0896057821
0945368998
054795100
0944965619

kob.busaba@gmail.com
panicha.aaa@gmail.com
PAPUNGKORN56@GMAIL.COM
Prangtip509@hotmail.co.th
Praneec18@gmail.com
Paksang.1@gmail.com
paritsana.one@gmail.com
Pimon.com@hotmail.com
pat9935523@hotmail.com
punchalee.jaroonkiratiroje@gmail.com
Hasukapor@gmail.com
Peejenz@hotmail.com
pariri.tom@gmail.com
pinkpunch103@hotmail.com
Sirilai71@gmail.com
Twoant@hotmail.com
Kittana.2555@gmail.com
ooy503@gmail.com
Piyarat2505@gmail.com
Pyo.1669@gmail.com
Lady.sanaeha21@gmail.com
tatar3501@hotmail.com
Pakatip900@gmail.com
Pakapran_a@hotmail.com
pakaphan.k@mbklife.co.th

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่ม A ลำดับที่ 1 - 250)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำงสำว
ผกำมำศ แสงอรุณ
อำจำรย์
ผุสดี ชูชีพ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ตันนุกลู
นำงสำว
พนำรัตน์ ตำกสุนทร
นำงสำว
พนิดำ เกื้อวงค์
นำงสำว
พนิตวีร์ เรืองรัมย์
นำง
พยอม ตัณฑจรรยำ
อำจำรย์
พรณิศำ แสนบุญส่ง
นำงสำว
พรทิพย์ นันทสิทธิ์
นำงสำว
พรทิพย์ นิลยิ่งดี
นำง
พรพรหม ตันติยำสวัสดิกลุ
นำง
พรพิไล นิยมถิ่น
นำง
พรรณทิพำ โพธิท์ อง
รองศำสตรำจำรย์ พรศิริ พันธสี
นำงสำว
พรสวรรค์ เหมะสุทธินนั ท์
อำจำรย์
พลอยประกำย ฉลำดล้น
นำงสำว
พวงเพ็ญ แก้วสมภักดิ์
นำงสำว
พวงแก้ว ไม้ไหว
นำง
พัชริดำ นพศรี
นำง
พัชรี รัตนขจรจิตต์
นำง
พัชรี เกษรบุญนำค
นำงสำว
พัชรี โพธิชัย
นำง
พัชรี อินทโช
นำง
พัฒน์นรี พงษ์พลิ ะ
นำง
พันนิภำ แก่นจำปำ

เลขที่ใบประกอบ
หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511019865
โรงพยำบำลนครปฐม
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
4511003130
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
4311154956
โรงพยำบำลนครปฐม
6211293035
โรงพยำบำลป่ำพะยอม
4511170072
โรงพยำบำลพล
4711187489
โรงพยำบำลสุรินทร์
4611096073
5211210805
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลน้ำพำง
4911094064
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
4511062340
คลินกิ พยำบำลเอกชน
4311153635
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย
4711187040
โรงพยำบำลสัตหีบ
4511017149
วิทยำชัยเซนต์หลุยส์
4511060904
โรงพยำบำลกรุงเทพ
4511173790
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีจักรีรัช
4611026701
โรงพยำบำลปำกท่อ
5711182143
โรงพยำบำลเอกชน
4511093238
โรงพยำบำลสกลนคร
4511091528
โรงพยำบำลสีชมพู
4511005366
โรงพยำบำลสำมพรำน
4711179423
โรงพยำบำลนวมินทร์
4411160213
โรงพยำบำลสัตหีบ
4511071813
โรงพยำบำลเอกชน
5011202872
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหัวนำ

เบอร์โทรศัพท์
0811905226
0838864388
0878030319
0848018155
0827335518
0619659094
0642289956
0617136942
0964243802
0909098905
0872378601
0897159017
0896596651
0813639697
0819062262
0922509236
0920147393
0954267575
0892805254
0898631099
0625926996
0959030041
0892599068
0923648599
0819767098

ที่อยู่อเี มล
phakamart1203@gmail.com
choocheep 2210@gmail.com
kimsirin09@gmail.com
Lexza555@gmail.com
Std582901031@bcnt.ac.th
Jida2@hotmail.com
payomtantajanya@gmail.com
khanitthasanboonsong@gmail.com
Nanthasit_aom@hotmail.com
nilyingdee@gmail.com
Pornprom0622@gmail.com
Pornpilai2517@gmail.com
Lanlalin.photong@gmail.com
Pornsiri @slc.ac.th
nonnior@yahoo.com
tutitichaya@gmail.com
phuangphen1717@gmail.com
Puangkaew.mai@gmail.com
sexymommam@gmail.com
Naphatzaza70@gmail.com
patgasorn@live.com
ppnai2424@gmail.com
patchareeintacho@gmail.com
Pathnaree.p@gmail.com
moonlao.pannipa@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำง
นำงสำว
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำย
นำงสำว
นำย
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำย
นำย
อำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
อื่นๆ
พ.ท.หญิง

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
พิจิตรำ กล่อมน้อย
5811261909
พิชญำ รินทำ
4611103498
พิมพ์ณิศำ เนื่องมัจฉำ
4711178874
พิมพ์นภิ ำ ศรีนพคุณ
4511002373
พิมพร เทียนถำวร
4711104209
พิรำวรรณ โต่งจันทร์
4511026037
พิศษิ ฐ์ โกจำรย์ศรี
4511070107
พิสมัย แน่นอุดร
5211209358
พุฒิไกร ไชยโยธำ
5811260377
พูนสุข พูลเพิ่ม
4511012288
พูลทรัพย์ สอนนนฐี
5011035779
ภควรรณ บุญประคม
5311220418
ภรณพรรษสร พุฒวิชัยดิษฐ์
4511023547
ภัทรพล มูลเซอร์
6211295048
ภัทรวรรธน์ สอนงำม
6111285391
ภำรดี ชำวนรินทร์
4511080527
มณีกำนต์ บัวนวล
4411160083
มนทิรำ รื่นศิริกลุ
4411160610
มนัสนันท์ เพชรวงษ์สกุล
4711185097
มยุรี ผดุงชีพ
4511006273
มลิจันทร์ เกียรติสังวร
4511021505
มัณฑนำ ปันใจ
170819
มัตติกำ เทพยำนต์
4511012218
มันทนำ เกวียนสูงเนิน
4511046734
ชื่อ -สกุล

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลนำน้อย
โรงพยำบำบวมินทร์
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
เทศบำลนครรังสิต
โรงพยำบำลหนองเรือ
โรงพยำบำลจอมเทียน
BNH Hospital
ไม่มสี ังกัด
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลนำพำง
โรงพยำบำลวิภำรำม อมตะนคร
โรงพยำบำลหลวงพ่อเปิ่น
โรงพยำบำลศรีสะเกษ
โรงพยำบำลสุรินทร์
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลสงขลำ
โรงพยำบำลแม่สอด
สภำกำชำดไทย
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
โรงพยำบำลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ
โรงพยำบำลตำรวจ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่อเี มล

0983192035
0899533900
0993355956
0615965419
0898167254
0817101918
0897114716
0830787095
0986616564
0986429699
0810273872
0993536398
0861661594
0851364497
0931230417
0863666001
0943212989
0841972247
0956595447
081921935
0817801218
0625477789
0897671194
0811720079

Porpum2535@hotmail.com
Pitchaya3900@gmail.com
pimniss1970@gmail.com
ncmtuytuy@gmail.com
phukphol.t@gmail.com
Pirawan.tongjan@gmail.com
pisit.030111@gmail.com
Pink_pissa@hotmail.com
aey0737@gmail.com
nuipoonsuk@gmail.com
Poonsappook@gmail.com
Phakhawan19052529@gmail.com
bt.put.2013@gmail.com
Pattharapolmoolzergood@gmail.com
peaceguyzz@hotmail.com
paradee.cha@bkkthon.ac.th
Maneekran@yahoo.com
mon-jom@hotmail.com
oilynarak55@gmail.com
Chansineepdc@gmail.com
malijanying@gmail.com
Manthana.ban2016@gmail.com
mattika53@gmail.com
mantanapmk@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำง
นำง
นำง
อำจำรย์
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
อื่นๆ
นำย
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำง

ชื่อ -สกุล
มัสแมรำ สะลีมำ
มัสติกำ บุญเทพ
มำเรียม และหะยำมิง
มำลินี พรสกุลพิทกั ษ์
มำลินี จำเนียร
ยุพำ สำยอุบล
ยุพำพร ขอนทอง
ยุวดี ไม้ไหว
ยุวนุช ฤกษ์ดี
รจนำ สุขสุนติ ย์
รัฐถำ ชน
รัตติยำ ฉวีภกั ดิ์
รัตนโสภำ บุญยัง
รัตนโสภำ บุญยัง
รัตน์ตยิ ำ สำยนำค
รัตนำ เหล่ำสมำธิกลุ
รัตนำ โพธิส์ ุวรรณ
รุ่งทิพย์ นำมศรี
รุ่งศรี รุ่งตระกูล
รุ่งอรุณ สุทธิสง่ำ
รุจำภำ เจียมธโนปจัย
รุจิรำ สูงใหญ่
ลัดดำ ธนกุลนำนนท์
วณิชชำ จิตติละอองวงศ์

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4711188030
5611241458
4611094220
4411159768
4511036320
4611078915
4711032644
5611245621
4511014806
6221295642
4511005434
4511015013
4511015013
4511072756
4511043036
4711187495
4711091163
3500160084
4511036417
4511024095
4511031922
4611107029
4511098311

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลศูนย์ยะลำ
โรงพยำบำลบ่อเกลือ
โรงพยำบำลโคกโพธิ์
โรงพยำลบ้ำนหมี่
ข้ำรำชกำรเกษียณ
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลโกสัมพีนคร
กรุงเทพมหำนคร
BNH Hospital
Royal Pnom Penh Hospital
โรงพยำบำลกรุงเทพ สำขำสำนักงำนใหญ่
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลนำน้อย
โรงพยำบำลห้วยพลู
โรงพยำบำลศุภมิตร สุพรรณบุรี
โรงพยำบำลดอนตูม
โรงพยำบำลโพธำรำม
อำชีพอิสระ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลกรุงเทพพัทยำ
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่อเี มล

0899760080 masmaera salima,@gmail.com
0933015569 mastika_ari@hotmail.co.th
0899773739 kanyaw19@gmail.com
0917359328 Med3ms3@hotmail.com
0860943357 malinee2014@outlook.co.th
0851782329 ooanes@hotmail.com
0898395912 nok_yupa33@hotmail.com
0954267575 maiwai_yu@yahoo.co.th
0882667864 Roekdeey@gmail.com
0892163061 rsuksunit@gmail.com
+85593623258 ratha.chun18@gmail.com
0818121979 Auratti.ch@gmail.com
0944936099 rattanasopa101@hotmail.com
0944936099 Rattanasop101@hotmail.com
0871823954 ning7992.nr15@gmail.com
0867611136 ksagwa@hotmail.com
0923297766 Rattanaphosuwan@hotmail.com
0924993261 benzyabenz@gmail.com
0898207750 rungsrirung@gmail.com
0877450935 rungaroon.o339@gmail.com
0811705436 Ruja_pa@yahoo.co.th
0853424258 Rujiras@bph.co.th
0819812676 Ladda2355@g.mail.com
0895604647 Wanicha3107@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำง
วนิดำ วงศ์วิจิตร
นำง
วนิสำ ทองชำนำญ
นำง
วรรณภำ วีรวงศ์
นำงสำว
วรรณสิริ ไทยำนนท์
นำงสำว
วรำทิพย์ ปำนกลับ
นำงสำว
วรำพร สุขเจริญชัยกิจ
นำงสำว
วรำภรณ์ บัวนำค
นำง
วรำภรณ์ คำศิริ
นำงสำว
วรำภรณ์ สีทำแก
นำง
วรินธร ตนะทิพย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วริยำ จันทร์ขำ
นำงสำว
วริศรำ ซิ่วเกษร
นำง
วลีย์ ภัทรภำวิดำ
นำย
วัชรกำนต์ จันทร์วิเชียร
นำง
วัชรำ ชื่นกมล
นำง
วัชรีบตุ ร ตังศักดิ์ประเสริฐ
นำงสำว
วัฒนำ บุญเรือง
นำง
วันรุ่ง พันธุเ์ หม
นำงสำว
วันวิสำข์ กรป้องกัน
นำงสำว
วัลภำ จุลเวช
นำง
วัลย์ลดำ เลำหกุล
นำงสำว
วำทินี วิชัยขัทคะ
นำงสำว
วำริณีย์ นวลรัตน์
นำง
วำรีรัตน์ วงศ์ปฏิมำพร

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
กำรพยำบำล
4711182647
มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง
4811066125
โรงพยำบำลเทพสถิต
4511031792
โรงพยำบำลศุภมิตรสุพรรณบุรี
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
4511059596
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
4511002000
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
5511233694
โรงพยำบำลสกลนคร
5211210517
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชบ้ำนดุง
5311191679
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
4911072719
โรงพยำบำลนำน้อย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
4811189063
โรงพยำบำลนครชัยศรี
4511020585
โรงพยำบำลบำงเลน
5711249626
โรงพยำบำลสุรินทร์
4611080771
ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด
4511028239
โรงพยำบำลสุรินทร์
4711178344
โรงพยำบำลพังงำ
4511098335
โรงพยำบำลปัว
4911196568
4511059563
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
4511010717
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
5211210560
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
5311218864
4611106601
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เบอร์โทรศัพท์
0856521353
0836631410
0892542884
0882464994
0615914626
0819449606
0898413285
0810590525
0879497415
0813865032
0896611549
0891952831
0840147650
0827807087
0818637061
0897174626
0910348488
0869232413
0870006715
0618752333
0867531290
0638305764
0614641565
0868673610

ที่อยู่อเี มล
wndpupa.27@gmail.com
wanisa2512joy@gmail.com.
wannapa.6247sp@gmail.com
ying _735@windowslive.com
vanathip.7@gmail.com
waraporn.suk@gmail.com
noom_nim55@hotmail.com
warapron_1331@hotmail.co.th
Justmin1234@hotmail.com
meowwarin022@hotmail.com
kanyayon3@gmailc.com
Yhok2006@gmail.com
808sunday@live.com
karnmusic@gmail.com
Watchara.ch@bch.co.th
Watchareebud@hotmail.com
wattana0155@hotmail.com
tarn _wanrung@hotmail.com
oowanwisa@gmail.com
wan070916@gmail.com
da_vanlada24@hotmai.com
vatinee@ptu.ac.th
Warinee.yoo@gmail.com
Wareerat2512 @gmail. com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
อำจำรย์

ชื่อ -สกุล
วำรุณี จันทรสุพศิ
วิไลพร เพียพิมเพิ่ม
วิไลพร ศรีสุมำนันท์
วิไลพร. วงค์คำอ้ำย
วิไลวรรณ สุดใจ
วิไลวรรณ ทุมวงษ์
วิจิตรำ วุฒิไชย
วิจิตรำ หล้ำดวงดี
วิมำลัยทินนะภำ
วิลำสินี ชวลิตดำรง
วีนำ ขำมช่วง
วีร์สุดำ นำคหล่อ
ศรวณีย์ วิไชยวงษ์
ศรันญำ ไชยชำติ
ศริญญำ มำรำสำ
ศรีวิภำ วงศ์ศรีวิวัฒน์
ศรีสุมล คุณโลก
ศศิธร ด่ำนวันดี
ศศิภำ ป้อมเชียงพิณ
ศศิวรินทร์ มณีอนิ ทร์
ศิรภัสสร ผุดสี ม
ศิรินำ สันทัดงำน
ศิริพร กตัญญตำพงษ์
ศิริพร ฉำยำทับ

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511099328
4511065366
4511015007
5111204505
4511046171
4511040823
5611246381
4511077154
4511022853
4511039001
4611016790
5511239441
4511060184
4511042853
4511032166
5911271242
5011080649
4711084880
5811257530
5611057840
4511080544

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
ไม่มสี ังกัด
โรงพยำบำลหนองบัวแดง
โรงพยำบำลย้ำนหมี่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหนองไคร้
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลท่ำลี่
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแม่จริม จ.น่ำน
โรงพยำบำลหำงดง
โรงพยำบำลอุทมุ พรพิสัย
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลโพธิช์ ัย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนครชัยศรี
โรงพยำบำลชัยภูมิ
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลสตูล
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำสำโรช
โรงพยำบำลรำชบุรี
โรงพยำบำลแก่งหำงแมว
มหำวิทยำลัยสยำม
โรงพยำบำลรำชบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์
0819438801
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0890006059
0840425579
0638766999
0956979479
0892649474
0654236294
0897160981
0626241591
0898412466
0846351154
0956059605
0649524655
0883926762
0817420437
0922646842
0900353952
0634211340
0843343254
0832263504
0987146559
0836992544
0616351983
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wilaiwan82@gmail.com
tipgo2527@gmail.com
vipawadee99@gmail.com
Wimalai1@hotmail.com
gwilasinee@hotmail.com
v. khamchang@gmail.com
tapaya_01@hotmail.com
puan_lovelly@hotmail.com
Chaiyachati123@gmail.com
Salinya 188@hotmail.com
julagate @gmail.com
srimk264@gmail.com
Sasitorn14ged@gmail.com
Sasiphapom@gmail.com
punghwan@hotmail.com
Patty20651@gmail.com
sirina53@gmail.com
siripornpompom@gmail.com
Siriporncha@gmail.com
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(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
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365
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คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำย

ชื่อ -สกุล
ศิริพร วำสบุญมำ
ศิริพร ศรีสุข
ศิริรัตน์ สิทธิชัย
ศิริรัตน์ เจริญรำษฎร์
ศิริรัตน์ ฉ่ำตำก้อง
ศิริรัตน์ พรรณำ
ศิริรัตน์ รอดถนอม
ศุพฒ
ั ศร ผ่ำนทอง
ศุภรัส์มิ์ วิเชียรตนนท์
ศุภวัฒน์ เอกศิริวรำนนท์
สกำวรัตน์ เดชสุด
สกุลยำ ธนำหิรัญบุตร
สนธยำ มณีรัตน์
สมใจ ศรีสรสิทธิ์
สมปอง เทียนวันเพ็ญ
สมปอง ใจกล้ำ
สมพร มีทองแสน
สมพร พฤกษ์ทวีศกั ดิ์
สมพร แซ่เตีย
สมฤดี กีรตวนิชเสถียร
สมฤทัย ทำยะ
สมฤทัย สังข์เงิน
สมสุข วงษ์เกิดศรี
สมิทธิ์ พลอยแหวน

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511023722
5311214529
4511053772
4511062051
5411221760
5011202826
5111050285
4811190845
4511177149
4511024236
5011201840
4511053117
4511056699
5111203525
4511020364
4511060983
4511069658
4511013939
4511010903
4511029752
5711249241
6011274283
4511046809
4511168477

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
สภำกำชำดไทย
โรงพยำบำลสมิตเิ วช สุขุมวิท
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง
โรงพยำบำลห้วยพลู
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหนองยำง
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ
โรงพยำบำลเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
โรงพยำบำลสุรินทร์
วิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนแร่
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลเสนำงคนิคม
โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงพยำบำลบ่อเกลือ
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลหลวงพ่อเปิ่น

เบอร์โทรศัพท์
0814318010
0806668967
0910677223
0813610963
0847657017
0948935591
0922540800
0918350543
0891702041
0860640477
0821120031
0854980041
0817195404
0899479420
0891776246
0989456514
0945291529
0865720625
0891405062
0841115015
0918582836
0956712085
0867607959
0866689082
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sirirut.er@gmail.com
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suppaw@windowslive.com
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Somruidee@hotmail.co.th
Somruethai59@gmail.com
baitauy2002@hotmail.com
Somsiriwks@gmail.com
Smith.Pl@brh.co.th
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ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
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คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
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นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
สรียำนันท์ ศศิญำพันธุ์
สัจจำ อำพันพงษ์
สำยฝน ผลจีน
สำยสุนยี ์ สุดสมกิตพิ ร
สำรี ศุภธรรมรัตน์
สิริญญำ เกียรติกวินพงศ์
สิริบญ
ุ แก้ววงษำ
สิริรัตน์ หอมสง่ำ
สีตปี ำตีเมำะ สะแม
สุกญ
ั ญำ ชูจิตร
สุกญ
ั ญำ บังเมฆ
สุขำวดี ใจบุญ
สุชญำ จันทร์ชูกลิ่น
สุชัญญำ มำลัย
สุชำริณี สุระภี
สุณีรัตน์ มำดีประเสริฐ
สุดำรัตน์ โสดำจันทร์
สุดำรัตน์ สุวรรณะ
สุทติ ลับโกษำ
สุธน ฮุง
สุธำลักษณ์ เศรษฐ์คณ
ุ ำรัฐ
สุธำศินี พิบำลฆ่ำสัตว์
สุนนั ทำ สำเหล็ม
สุนดิ ำ สุวรรณไกรษร

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511077946
4511062455
4511077248
4911069781
4511062997
4511019315
4511009877
6212291846
4911197082
4711185198
5011200816
4611103113
4511045673
4511052516
6011276366
4511075046
5311192878
5711250076
4511027326
5911272208
4511014564
4611095834
4511173342
4811040830

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
BNH Hospital
สำธำรณสุข
โรงพยำบำลโป่งนำร้อน
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง
โรงพยำบำลบำงกล่ำ
โรงพยำบำลเขวำสินรินทร์
โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ
โรงพยำบำลมะกำรักษ์
โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์
โรงพยำบำลโพธิป์ ระทับช้ำง
โรงพยำบำลรำชพิพฒ
ั น์
โรงพยำบำลนำน้อย
โรงพยำบำลหัวหิน
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ
โรงพยำบำลกรุงเทพอุดร
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลสังขะ
โรงพยำบำลจอมเทียน
โรงพยำบำลบำงเลน
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยำบำลตะโหมด
โรงพยำบำลท่ำลี่

เบอร์โทรศัพท์
0897462820
0819736037
0971940695
0963852699
0818986031
0956125282
0894592099
0830676950
0875542299
0897081016
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0823359163
0614423262
0655045294
0863216455
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0982713818
0817252865
0943466777
0649919646
0840636072
0872859238
0810554035
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siriboonkaewwongsa@gmail.com
jee_nurse@hotmail.com
plapla0897081016@gmail.com
darnmek@gmail.com
mawsuka@gmail.com
suchayajann@gmail.com
suchanya39@gmail.com
Belly joe.1982@gmail.com
suneeratm32@gmail.com
sodajuns@hotmail.co.th
Sudarat38188@gmail.com
eat_1610@hotmail.com
hong.sothun@gmail.com
nonglr@hotmail.co.th
Suthasinee.pi@bgh.co.th
Sunantasaleam.@gmail.com
sunidanidnoi3@gmail.com
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คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
สุนสิ ำ ขบวนกล้ำ
สุนสิ ำ ตุกชูแสง
สุปรำณี มนเหลำ
สุพร ยืนชนม์
สุพรทิพย์ พูพะเนียด
สุพรอุษำ ชัยแสวง
สุพตั รำ สุฐำปัญณกุล
สุพตั รำ เหรียญทอง
สุพตั รำ จิตตระกำร
สุภำพร ขำวสอำด
สุภำพร จันทร์วังทอง
สุภำลักษ์ ทิพย์โยธำ
สุมติ รำ สร้อยอินทร์
สุรวดี คัทสิงห์
สุรัตนำ สมุทรกลิน
สุรัสวดี เสนะโกวร
สุรีนำรถ ปรำงทอง
สุรีพร หมื่นเจริญ
สุรีรัตน์ เอกดำรงกิจ
สุรีวรรณ สุขสงวน
สุวรรณณำ ลอพิริยะกุล
สุวรรณำ ถิลำ
สุวรรณำ สุรวำทกุล
สุวรรณี วังคีรี

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
5911270880
4611104007
4611089195
4511170097
4811189747
4511027348
5911197409
47111847140
5111207857
5311218779
4511093195
45110013085
5211210958
4511010146
4511062341
4511011418
6011162545
4511175524
5911265186
4511039287
4511052532
4511041913
4411163830

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่อเี มล

โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลบ้ำนลำด
โรงพยำบำลแม่วงก์
โรงพยำบำลจะนะ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โรงพยำบำลกรุงเทพ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนครชัยศรี
โรงพยำบำลเอกชน
โรงพยำบำลสุรินทร์

0929646537
0936247039
0819722207
0819579129
0986615541
0851713360
0616562499
0906262575
0894287974
0891725489
0954422626
0872324961
0894591221
0883229885
0897829312
0890353887
0868461331
0819777564
0822926969
0863882447
0614784466
0817897835
0810530941
0638178474

Computergame_mook@hotmail.com
annsunisa2510@hotmail.com
monlao_2519@hotmail.com
nichaaunda@gmail.com
feduspt@ku.ac.th
ma_tam@outlook.com
Jeraboon1980@outlook.com
Supattra.ri@bch.co.th
Supattra.chit@gmail.com
mouysupaporn @gmail.com
supaporn.j889@gmail.com
Tipyotha@icloud.com
pusumitra@hotmail.com
kuttasing@hotmail.com
surattana.sm@gmail.com
srswd.s@gmail.com
Sureenart@hotmail.com
Sureeporn.mu@bgh.co.th
nokeak33@gmail.com
toeyui_12529@hotmail.co.th
awmomiceearth@gmail.com
suwanna 2882surin@gmail.com
suwanna_na123@hotmail.com
wsuvan40@gmail.com

BDMS
โรงพยำบำลสกลนคร
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
โรงพยำบำลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยำบำลตรำด
เจ้ำหน้ำที่บำนำญสภำกำชำดไทย
โรงพยำบำลกรุงเทพปำกช่อง
โรงพยำบำลรำชบุรี
โรงพยำบำลสำมพรำน
โรงพมยำบำลอู่ทอง
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลนำดูน
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชด่ำนซ้ำย

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำงสำว
สุวัจนีย์ ปภำพันธุ์
นำงสำว
หทัยรัตน์ นครังสุ
นำงสำว
อนงค์ โพ้มงึ ชุ้ง
นำง
อนงนำต มุ่งสันติ
นำง
อนัญญำ ไทยสูง
นำงสำว
อนุสพร มินคอน
นำง
อมร โอเดท
นำงสำว
อมรรัตน์ เกียรติเบญจกุล
นำง
อมรรัตน์ นำคละมัย
นำง
อรทัย อภิวัฒน์รัตนกุล
นำงสำว
อรพิน สุขเร่ง
นำง
อรพิน บุษบัน
นำงสำว
อรยำ สุวรรณวัตร
นำย
อรรณพ แสบงบำล
นำง
อรวรรณ แผงสุข
นำง
อริศรำ เพชรดำ
นำงสำว
อรุณรัศมี สอนจิตร
นำง
อรุณวดี โชตินนั ท์
นำงสำว
อรุณศรี มีเรืองชัย
นำง
อรุณี เหล่ำอำนำจ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อรุณี เฮงยศมำก
นำงสำว
อรุณี พึ่งพันธ์
นำงสำว
อลิษำ จินเดหวำ
นำง
อัจฉรำ โพธิศำสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4711182904
4811189751
6011280429
4511052673
4511053104
5211213295
4311154860
4311152602
4511025548
5121066131
5411225488
4711186225
6211298815
5211214311
4511078975
6111095206
5211211007
4511049612
4811021033
4511057491
4511016039
5711251331
4511026635

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลกรุงเทพหำดใหญ่
โรงพยำบำลสุโขทัย
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลกรุงเทพสมุย
โรงพยำบำลเอกชน
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองแก
โรงพยำบำลพิจิตร
โรงพยำบำลรำชบุรี
โรงพยำบำลแก่งหำงแมว
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกุฉินำรำยณ์
โรงพยำบำลรำชบุรี
โรงพยำบำลรำชพิพฒ
ั น์
กระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยำบำลกรุงเทพ
โรงพยำบำลชุมแพ
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
โรงพยำบำลห้วยพลู
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
โรงพยำบำลลำพูน

เบอร์โทรศัพท์
0836584909
0863482738
0907958583
0816607055
0842639323
0894998633
0819171684
0875596942
0818131833
0909452564
0965635979
0877690824
0615386141
0910611089
0860649072
0934193244
0943681935
0892621631
0631915419
0813923461
0935144252
0899151566
0831928013
0892627479

ที่อยู่อเี มล
Papapun2521@gmail.com
mamee.kitty@gmail.com
564991143.npru @gmail.com
anongor2@gmail.com
Ananya_nurse@hotmail.com
Memenurseanussaporn@gmail.com
Rakangtong_3@hotmail.com
almondpooh.nurse2520@gmail.com
a.naklamai@gmail.com
dreamnongdrew@hotmail.com
orapin_kapook@hotmail.com
orapin3014@gmail.com
aoraya-oo@hotmail.com
Unnop_29@hotmail.com
nuiorawun@gmail.com
arisara.yui@gmail.com
arrunn1935@gmail.com
Aroonwadee.cho@gmail.com
M.aroonsri@gmail.com
arunee2508@gmail.com
arunee@nmu.ac.th
aruneeward02@gmail.com
alisa_maybaa@hotmail.com
po-thi@hotmail.co.th

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำง
นำย
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
อัชรำพร ผิวขำ
อัญชลี เหมือนชู
อัญชลี สุขประเสริฐ
อัญชุลี น่อยมณีวงษ์
อัญรัตน์ แสงพงษ์พทิ ยำ
อัมพร เนียมกุลรักษ์
อัลปีซะ กียะ
อัศวิน บงกชวิเชียร
อำภรณ์ สิงห์เงิน
อำมีนำ เตะแต
อำรยำ เดชสองชัน
อำไพ แก้วใส
อิงออน ถี่ถ้วน
อินทิรำ ชนเก่ำน้อย
อิสรีย์ จิตรพัฒนำกุล
อุไรวรรณ แฝงทรัพย์
อุไรวรรณ เดชสุด
อุดมลักษณ์ พยัคฆนันทน์
อุษณีย์ แก้วหำวงศ์
บุญล้วน. ตรีเมฆ
Saisunee munjit
เกตุสุรำงค์ วงศ์กระจ่ำง
เกศริน เรืองบุตร
เกษรำ โคตรถักดี

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
6211297546
4511166436
5211209390
6011279199
84888
4511001937
4411160634
5511234758
4511039375
4511170103
4711055853
4511021066
5611245919
4511091461
4711180262
4511066398
4311154865
4511004511
5911264793
4711052783
5611247800
5611244612
4711109349
5111204775

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด

เบอร์โทรศัพท์

โรงพยำบำลกรุงเทพสนำมจันทร์
โรงพยำบำลบ้ำนหมี่
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลศรีระยอง
คณะพยำบำลศำสตร์มชิ ชั่น
โรงพยำบำลยะรัง
โรงพยำบำลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยำบำลอุทมุ พรพิสัย
โรงพยำบำลยะลำ
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลแม่วงก์
โรงพยำบำลร้อยเอ็ด
เทศบำลนครระยอง
โรงพยำบำลแม่ใจ
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
เกษียณ
โรงพยำบำลกรุงเทพ-อุดร
โรงพยำบำลสุรินทร์
Royal Phnom Penh Hospital
โรงพยำบำลภูมพิ ล
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบำอ

0970594940
0818536848
0883651159
0823520281
0817812709
0865511003
0899798948
0828945639
0943871279
0815434863
0909853070
0980151594
0991410612
0817081202
0922328424
0898381629
0862663531
0944831954
0619404231
0813605756
098790769
0644939224
0868903557
0883071567

ที่อยู่อเี มล
AatzySG@gmail.com
Med3ms3@hotmail.com
Jang18_naruk@hotmail.con
unchuleee0281@gmail.com
Anyarat.sa @brh.co.th
amporn@apiu.edu
Alpisacheho@gmail. com
adsawin192@gmail.com
aawkotchapan@gmail.com
azmadna@gmail.com
arayadatesongchan@gmail.com
ampaikaewsai@gmail.com
Ing_on_nick@hotmail.com
Intira_or101@hot mail.com
mumufay@hotmail.com
Uraiwan4559@yahoo.com
detsut@hotmail.com
udomluck.1953@Gmail.com
May.usnee@gmail.com
Boonluantreemek@gmail.com
Munjitsaisunee@gmail.com
Mooauy_keroro@hotmail.com
Katsarin. pui@gmail.com
kessara.ked@gmail.com

รำยชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ B ลำดับที่ 251 - 475)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครังที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
467
468
469
470
471
472
473
474
475

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

นำง
เกษำ นำสวน
นำง
เขมินทรำ วิทท์
รองศำสตรำจำรย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์
นำง
เนตรนภำ นุตมำกุล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เบญจมำศ สุขสถิตย์
นำงสำว
เบญญ์จพิศ หวลกำพย์
นำงสำว
เพชรำภรณ์ เฆษะนิวัฒน์
อำจำรย์
เพ็ญนภำ ตำจิตต์
นำงสำว
เพ็ญพรรณ บำรุงตำ

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511004808
4611105257
4511002145
4511006188
5111081383
4511037073
4511045532
4811190219
41417

หน่วยงำนที่ทำ่ นสังกัด
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลพังโคน
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
อำชีพอิสระ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลลำพูน
โรงพยำบำลนครปฐม
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
The National University Hospital of Iceland

เบอร์โทรศัพท์
0898873818
0959635384
0816728219
0896973966
0870450552
0823917139
0970844709
0869107369
3548497087

ที่อยู่อเี มล
kesa2507@hotmail.com
Independon55@outlook.co.th
tiamsorn@gmail.com
Netenapa19681968@gmail.com
bsuksatit@gmail.com
superbenjaa@hotmail.com
petch39@gmail.com
pennapatajit@gmail.com
nokpenphan@gmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

รองศำสตรำจำรย์
อำจำรย์
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำย
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
เทียมศร ทองสวัสดิ์
เพ็ญนภำ ตำจิตต์
เพ็ญพักตร์ กอแก้ว
เพ็ญศรี วงษ์พฒ
ุ
เพียงเพ็ญ สร้อยสุวรรณ
เมตตำ อุย้ ตำ
เมษำวดี จุลเหลำ
เยำวนุช มหำอุป
เยำวภำ จันทร์มำ
เยำวลักษณ์ สุพล
เยำวลักษณ์ อินทร์คง
เอมอร ทศพิมพ์
แซงฮวต เหลือง
แพรพรรณ ศรียำ
โสเพ็ญ ชูนวล
โสภำ เขียววิจติ ร
โสภำ พิลำแก้ว
กชำมำส วีเกษ
กนกกำญจน์ ปฐมำวัฒนำกำญจน์
กนกภรณ์ แก้วน้อย
กนกรัชต์ เพลินสุข
กนกวรรณ อ่ำแจ่ม
กนิษฐำ ถนอมใจ
กรทิพย์ อินทร์เมือง
กรรณิกำ อุน่ อ้ำย
กรีระพัน พูนศรี 
กฤติยำ จิตอำรี
กฤษณำ โฉมเฉลำ

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511002145
4811190219
4311156326
4511085811
4511066408
4511036407
5311219366
4611035026
4511012649
4511074329
4511055704
5111206266
6211291475
6211294146
4611014551
5111207040
5511231778
4511167745
5411079114
5111079392
5411223819
164976
5911268119
4711179572
4511030542
4911184214
5211109347

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลแม่จนั
โรงพยำบำลนครพนม
โรงพยำบำลลำดยำว
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลคำชะอี
โรงพยำบำลนครพิงค์
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอปรำสำท จ.สุรินทร์
Royal Phnom Penh Hospital
โรงพยำบำลนครปฐม
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
โรงพยำบำลองครักษ์
โรงพยำบำลโคกโพธิไ์ ชย ขอนแก่น
โรงพยำบำลเลำขวัญ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอพล
โรงพยำบำลสังขะ
โรงพยำบำลโขงเจียม
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
โรงพยำบำลรำชสีมำ ฮอสพิทอล
สำนักงำน สำธำรณสุข อำเภอแม่จริม
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ

เบอร์โทรศัพท์
0816728219
0869107369
0626163954
0910718476
0817999867
0891833641
0844116169
0643056608
0896329798
0623954653
0926619799
0982851663
85510299828
0802251080
0814789574
0971463642
0994613748
0827656705
0863272327
0815745270
0641856738
0819183303
0801555521
0944803163
0931357169
641310958
0896377529
0819779597

ที่อยูอ่ เี มล
tiamsorn@gmail.com
pennapatajit@gmail.com
pak-ka@windowslive.com
wpensriw@gmail.com
piengpenjib@gmail.com
metta_tgh@hotmail.com
mesa20013@hotmail.com
Yaowanuch mahaoop
jyaowapa@gmail.com
YAOW2662@mail.com
yaowalak_kan@hotmail.com
amonkatinoi@gmail.com
shloeung7@gmail.com
127praepan.spr@gamil.com
sophen.c@psu.ac.th
Sopa1976080@gmail.com
sopaoy10@gmail.com
Kachamat.rt@gmail.com
nocknaka@gmail.com
Phon04381@gmail.com
Btoyo_82@hotmail.com
nong-ns@hotmail.com
T.tanomjai@gmail.com
Inmueang1994@gmail.com
kannika.unai@crc.ac.th
nursethailand@mail.com
nid_jar095@hotmail.com
Kridsana344@gmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำย
นำง
อำจำรย์
นำง
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง

ชื่อ -สกุล
กัญชริดำ ศักดำกรกุล
กัญญำสิณีย์ พลอยไทย
กัญนิภำนัฏฐ์ ถำวรกัลปชัย
กัญพัชร์ ศิริพงษ์อำภรณ์
กัญวรำ สืบสวน
กันต์กนิษฐ์ นวลอินทร์
กันทิวำห์ แสงปัญญำ
กัลยำ ปังประเสริฐ
กัลยำณี อินทร์กง
กำญจนำ มำศเมฆ
กำญจนำ สังรี
กำญจนำ อินนำจักร์
กำญจนำภรณ์ พงษ์เสือ
กิง่ เพชร แก้วสิงห์
กิตติธชั  ผิวเฉียง
กิตติยำพรรณ พุทธบำล
ขจรวิชญำ ประภำเลิศ
ขนิษฐำ จันทิมำ
ขัตติยะ ถนอมรักษ์ษำ
คนึงนิจ วิชำ
คัทธริยำ ยิม้ ระหงษ์
คัทลียำ ศิริภทั รำกูร แสนหลวง
จตุพร ชะรำกระบุตร
จตุพร อำญำเมือง
จริญญำ แสวงกิจ
จรินทร์ นำมโคตร
จันทร์เพ็ญ คงควรถนอม
จันทร์เพ็ญ ประโยงค์

เลขที่ใบประกอบ
หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511210747
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
6111284252
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
4811109346
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
5011172969
โรงพยำบำลบำงมูลนำก
4711187119
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
4511084670
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
4511075933
โรงพยำบำลคำชะอี
4511079711
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
4911103947
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลวัดขนุน
4511043027
โรงพยำบำลปำกน้ำชุมพร
4711183882
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลค้อใหญ่
6111283593
โรงพยำบำลพระนครศรี อยุธยำ
4611084296
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอส่องดำวจังหวัดสกลนคร
5311221122
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
4511168641
โรงพยำบำลแม่ใจ
4811102684
โรวพยำบำลยะลำ
5611245847
วิทยำลัยเชียงรำย
4511057607
สำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
4511010589
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
COE cancer
4511085516
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
5611244284
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
4611077414
โรงพยำบำลรัตนบุรี
5911190455
โรงพยำบำลโป่งน้ำร้อน
4511036565
โรงพยำบำล บ้ำนธิ ลำพูน

เบอร์โทรศัพท์
0717588866
0819678992
0957959636
0619296922
0896443778
0848255054
0871926629
0831466613
0826852935
0816910282
0819903648
0836361991
0856303737
0910641650
0955517104
0639645181
0816739763
0869210201
0900733125
0956868616
0945696633
0894975950
0897555747
0824141929
0926693107
0844109988
0890265322
0819988353

ที่อยูอ่ เี มล
kuncharida@yahoo.co.th
pleple_1968@hotmail.co.th
Kannipanat.t@bcnnv.ac.th
kanyapat2556@gmail.com
kanwara1977@gmail.com
kankanit55054@gmail.com
lavender23456@gmail.com
Kanlaya @cas.ac.th
Kalyanee.tk@hotmail.com
Kanchana071@hotmail.com
asna2520@gmail.com
kanjana_pn@yahoo.com
Kanjanapornphongsua99@gmai.com
Pechkawsing@hotmail.com
Kittituch.nurse@gmail.com
dangerous.poche@gmail.com
Chocopiepalm@gmail.com
rong.509@hotmail.com
kattiyah19@gmail.com
khanuengnit.w@gmail.com
kattariya@yahoo.com
cattaliya.s@cmu .ac.th
Yok123488@hotmail.com
jumjazz9440@gmail.com
Jarinyasawaengkit@gmail.com
Yada-27@hotmail.co.th
chanpen36@hotmail.com
ch_prayong@hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
พ.อ.หญิง
นำงสำว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
นำง
นำง
นำงสำว
นำย
นำงสำว
นำง

ชื่อ -สกุล
จันทร์เพ็ญ ลิขสิทธิพนั ธุ์
จันทร์จริ ำ ชูชนะ
จันทิมำ บุญอำจ
จำรุวรรณ เภำพำย
จำรุวรรณ บุญอำรียร์ ักษ์
จิดำภำ ลีลำถำวรกุล
จิตรลดำ ปรำณีตพลำรักษ์
จินฐภำ มดแสง
จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์
จิระมำรถ กระเป๋ำทอง
จิรำพร ชั้นประดับ
จิรำยุ ขันธพงษ์
จิรำวรรณ ดีเหลือ
จิรำวรรณ ตำแก้ว
จีรพัฒน์ พำนทอง
จีรนันท์ ตันติสุวรรณ์
จุฑำทิพย์ จำปำหอม
จุฑำภรณ์ ชัยมำตร
จุฑำมำศ โชติบำง
จุฬำกรณ์ ฮำมวงศ์
จุฬำรัตน์ คงเพชร
ฉวี เบำทรวง
ฉวีวรรณ ภูต่ ระกูล
ชไมพร ทิมเรืองเวช
ชญำดำ อ่อนพุม่
ชนสรณ์ สีลำ
ชนัดดำ ณ สุวรรณ
ชมขวัญ จันทรัตน์

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511058001
5911268528
5611244599
4611093943
4511089895
4611104191
5911270561
4611094600
4611092377
4511016478
4511053943
5611099463
4511065422
4511081385
4611027236
4711187467
5111207672
4511081693
4511088122
4511003224
4611090768
4511059047
4511020810
4511074011
5711252493
4511170068

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
กองทัพอำกำศ
โรงพยำบำลหำดใหญ่
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอปรำสำท
โรงพยำบำลพล
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลองครักษ์
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
โรงพยำบำลโคกสำโรง จ.ลพบุรี
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเขียงใหม่
โรงพยำบำลบำงกล่ำ
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร
รพ พระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลปำกท่อ
โรงพยำบำล ชุมแพ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอพังโคน
เกษียณ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
โรงพยำบำลร้อยเอ็ด
โรงพยำบำลทับคล้อ
โรงพยำบำลชุมแพ
โรงพยำบำลพังงำ
โรงพยำบำลสงขลำ

เบอร์โทรศัพท์
0861376897
0817984914
0836828705
0872243321
0616974553
0985491416
0821563617
0898142617
0956541313
0867052761
0896720343
035211888
0882681934
0818974127
0891761972
0957140663
0899186968
0872152635
0819981300
0619657161
0894210555
0892658724
0865077589
0812613453
0622645916
0861127633
0954185528
0896560878

ที่อยูอ่ เี มล
maepen2513@gmail.com
Aommy.ns40@gmail.com
junthima.88@hotmail.com
budvicha@hotmail.com
jaruwanaree@gmail.com
nartjidapha@gmail.com
Nidnoy22790@gmail.com
Toomtus@gmail.com
Chirawan@cas.ac.th
auchi_123@hotmail.com
cchanpradab@gmail.com
Jirayu2014pinyo@gmail.com
jirawan.d@cmu.ac.th
akatouch_@hotmail.com
Pantong2520@hotmail.co.th
aeyjeejee@gmail.com
Jtatip2517@gmail.com
aeneng@hotmail.com
chotibang.coact@gmail.com
Jula.2508@gmail.com
kchularatana@gmail.com
chavee.b@cmu.ac.th
Maekanink_nap@hotmail.com
taeroiethos@yahoo.com
wi.ap@hotmail.com
Gchanasorn@gmail.com
chanatda013@gmail.com
Dao3838@gmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

นำง
นำง
นำงสำว
นำย
นำย
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำย
นำงสำว
นำย
นำง
นำง
นำง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
อำจำรย์
นำง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
นำงสำว
อำจำรย์

ชื่อ -สกุล
ชมพูนุช มินทร
ชวลิตำ ทองวิไล
ชัชฎำ สำยพำ
ชัยพร ขวัญใจ
ชัยยน โสมำบุตร
ชิดชนก ถำวโรฤทธิ์
ชุดำภำ บุญหล้ำ
ชุตินันท์ หนูน้อย
ชุติมำ ธนะสุคนธ์
ชุติมำ ปัญญำโน
ชุมพล ตำแก้ว
ชูศรี วงศ์ฉลำด
ซีลง รึม
ญัซมีนี นิยมรัฐ
ฐำนิญำ มโนสัมฤทธิ์
ฐิติพร ศรีสร้อย
ฐิติมำ สุขเลิศตระกูล
ฐิภทั รวีณ ธนรินณิรัชญ์
ณัฏฐิกำ แซ่แต้
ณัฐพร อทุ ัยธรรม
ณัฐธิดำ จันทร์แดง
ณัฐพร ช่ำงคำ
ณัฐพร ออนตะไคร้
ณิชำภัทร แย้มวิจติ รจรรยำ
ดร.ธิดำรัตน์ เลิศวิทยำกุล
ดวงใจ วณิกสัมบัน
ดวงสมร บูชำชัย
ดำรณี เสรเมธำกุล

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
45110668210
4611105387
4311153149
5511195090
4511075004
5111026943
5611243556
4711045705
4511168675
4611052721
4511081420
4511019302
6011277239
5011171435
4511167417
4511022237
4511015445
4511099401
4611090614
4511019168
5911266281
5511232345
5311216676
4811086248
4611067904
4511068038
4511059773

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
โรงพยำบำลแม่ใจ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลตำบลตำเบำ
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยำบำลกุดชุม
โรงพยำบำลระยอง
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลวัดเพลง
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลหำดใหญ่
โรงพยำบำลสุรินทร์
GI and Liver, RPH
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนแป -ระ
โรงพยำบำลอุดรธำนี
โรงพยำบำลพังโคน
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลพล
โรวพยำบำลยะลำ
วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำจ.เพชรบุรี
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลนครพนม
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
โรงพยำบำลตำกใบ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย

เบอร์โทรศัพท์
0896330554
0973350029
0874412828
0810647710
0981032922
0983542415
0621789799
0917172184
0815874783
0897221666
0872974488
0956351465
+85593335472
0897329211
0872178025
0817682046
0951347414
0885628387
0824789269
0992284664
0956933591
0871179677
0898513014
0874346108
0852508444
0812760599
0869147267
0813876340

ที่อยูอ่ เี มล
chompu4567@hotmail.com
waew.chawalitar@hotmail.com
Thip9561@gmail.com
chaiyapornkw@gmail.com
man_man2516@hotmail.co.th
nok603@hotmail.com
Chudapa89799@gmail.com
Chutinun4481@gmail.com
inkaaom@gmail.com
sroijit@hotmail.com
poloclubza1970@gmail.com
Scrubchu@gmail.com
Silong.rim@kkumail.com
Nisa915@hotmail.com
thaniyamano@hotmail.com
thiti7401@hotmail.com
thitima.suk@cmu.ax.th
hong4@hotmail.co.th
Nattika99@gmail.com
Nattaporn@pckpb.ac.th
Minnyischium@gmail.com
Kat_pink2423@hotmail.com
Nattaporn.o@cmu.ac.th
Nichapat_max@hotmail.com
Thidaratana @gmail.com
Doungjai2106@hotmail.com
morn.lph@gmail.com
daranese@hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำย
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำย
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว

ชื่อ -สกุล
ดุษฎี รงรอง
ดุษฏี อุณเวทย์วำนิช
ต๊กหล่ำน ทิพย์รอด
ติชิลำ มณีกอง
ทอฝัน พิสัยสถำน
ทัศนียำ งำมเนตร
ทัศพร พันปี
ทิตำ โพธิสำร
ทินกร นำมนวด
ทิพย์สุดำ สิงห์ไชย
ธนพร ปำนเจริญ
ธนพร วิชชุเวสคำมินทร์
ธนิกำ จันทร์แจ่มศรี
ธนิดำ ไกรเทพ
ธนิษฐำ ยศปัญญำ
ธัชนัยน์ เกิดรัมย์
ธัชรำ เอีย่ มทรง
ธัญกัญจน์ ธรรมหิรัญ
ธัญชนก เหล่ำสูง
ธัญญำภรณ์ แก้วคง
ธำรทิพย์ วิเศษธำร
ธิดำรัตน์ พรหมกสิกร
นงลักษณ์ สุขทอง
นพพร เชำวะเจริญ
นพักตร์ษร รัตนรังษีนันทิศ
นภำวรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
นริฌำ สำยยืด
นฤดี ปุณณภำไพศำล

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511037488
4511047260
4511088077
4510669382
6111289768
4511089817
6011182425
4611104595
4511091486
4511172849
4711109353
4511049268
4511066671
4711188137
4511039608
4511167201
5011199454
4511075850
4411159442
4511044130
4511039439
4511074327
4611095341
4611087774
4711185373
113602
5211210879
6111290249

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
โรงพยำบำลอำนำจเจรืญ
โรงพยำบำลลำพูน
โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลกระทุ่มแบน
คลินิกกุมำวเชกรรม
โรงพยำบำลสีชมพู
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยำบำลอ่ำงทอง
โรงพยำบำล เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ตจำกัด
โรงพยำบำลดอนตำล
โรงพยำบำลปะคำ
โรงพยำบำลพล
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสุรินทร์
สถำบันมะเร็งท่อน้ำดี  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
โรงพยำบำลระยอง
กระทรวงสำธำรณสุข
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
กระทรวงสำธำรณสุข

เบอร์โทรศัพท์
0815933771
0865874602
0843635798
0824428945
0903183815
0862616252
0990465963
0973342435
0872258945
0635632891
0922606411
0617254222
0861439456
0867427328
0973013928
0895794939
0853684532
0917798928
0841189694
0898700586
0836462454
0819666055
0857719919
894192455
0830671731
0806511009
0842466153
0637543335

ที่อยูอ่ เี มล
lookchin08@gmail.com8
Dutsadee_ning@hotmail.com
Lansaelim@gmail.com
Center_ter@hotmail.com
ppporrr16@gmail.com
tasaneeya02@gmail.com
orro0874040683 @gmail.com
thitanoi1436@gmail.com
tknn-er@hotmail.co.th
tipsudapirasun@gmail.com
Puyepay2@gmail.com
oei2602@gmail.com
tanika9456@gmail.com
thanida.kr@bgh.co.th
bymont09@gmail.com
Thachanai_t@hotmail.com
Thatchara99@gmail.com
thunyagan.2508@gmail.com
Thanchanok030721@g.mail.com.
naemah_b@hotmail com
tarntipcat@hotmail.com
nongtida02@gmail.com
Nongluk9919@gmail.com
nopch151@mail.com
naphaksin5083@gmail.com
Noknapawan@hotmail.com
Narapari111@gmail.com
Mayple-lovely@hotmail.co.th

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643

นำง
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำย
นำงสำว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำง
นำย

ชื่อ -สกุล
นฤมล บุญศิริ
นวลจันทร์ สุดเสน่ห์
นวลอนง ศรีธญ
ั รัตน์
นัทธมน ก้อนมณี
นันทพร แสนศิริพนั ธ์
นันทรัตน์ ฤทธิมนตรี
นันทวัน โพธิสุข
นันทำ ธงชัยสุริยำ
น้ำทิพย์ โอสถำนนท์
นิบพร แสนโท
นิพนธ์
นิลุบล ศิริไสยำสน์
นีรนุช แสนศรีใจ
นุจรี สุรำไพ
นุชนำฏ หยำหลี
บำฮำรูเด็ง ดือมำวี
บำรุง เกิดขันหมำก
บุญฑริกำ วงค์คม
บุปผำชำติ ชมภู่
บุศรำ กำญจนบัตร
ปณิชำ น้อยนนท์
ปติมำ ศิริรัตน์
ปนัดดำ หวังดี
ปนิตำ เทียนบูชำ
ปภำวดี ศรีสอน
ปรวรรณ วิทย์วรำนุกลู
ประยงค์ พฤษกรรม
ปรัชญำ ปำนทอง

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
5411229013
4511066830
4511001378
4611095185
4511065379
5311217289
4511046458
4511017373
4311188712
4511072406
4511059049
4511021104
4811193152
4911107330
5511238938
4511030272
4411165461
4511040235
4511080440
4511019920
4311153288
6211294308
4711180248
4911107409
5911267605

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลแม่ใจ
สถำบันกำรเรียนรู้เพือ่ ปวงชน
โรงพยำบำลยุญญำเวช
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลตำบลบ้ำนห้วยสำมัคคี
โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
โรงพยำบำลกรุงเทพดุสิตเวชกำร
โรงพยำบำลกุดชุม
โรงพยำบำลห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
พยำบำลเกษียณอำยุ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย
โรงพยำบำลบีเอ็นเอช
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนควนบ่อทอง
โรงพยำบำลสุไหงปำดี
โรงพยำบำล บำงมูลนำก
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
โรงพยำบำลนำโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ขอนแก่น
โรงพยำบำลนครพนม
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
สำนักงำนปลัดกระทรวง
โรงพยำบำลผักไห่
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเสลภูมิ
โรงพยำบำลสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์
0861122266
0878270239
0813934739
0884595550
0815941440
0992939869
0898236507
0958845914
0845511239
0981042800
0892573166
0818326501
0947458916
0895101851
0869585520
0822894900
0895666950
0832096592
0817096284
0626654295
0969569155
0822245962
0818808246
0830010853
0858069042
0868257415
895721858
0807591565

ที่อยูอ่ เี มล
bell.sut49@gmail.com
naunchan.poom@gmail.com
nuonanong@gmail.com
nattamon632@gmail.com
nantaporn.san@cmu.ac.th
anone_965@hotmail.com
Npothisuk@gmail.com
Nantha.nbc@gmail.com
onanthip@yahoo.com
Nippon1970@hotmail.com
Maekanink_nap@hotmail.com
nilubon520@gmail.com
Natthanan.29@hotmail.com
Nujaree.Sr@bnh.co.th
Nuchchanart_Lee@windowslive.com
bahaya_pny@hotnail.com
bum_n3@hotmail.com
boontharika.wongkom@crc.ac.th
Bubphachatic@hotmail.com
busara.kk@gmail.com
Panicha1801@gmail.com
Patima2454@hotmail.com
whangdee072@gmail.com
panitaaa.3238@gmail.com
Jaajane@gmail.com
Porawanwitwaranukool@gmail.com
Nurse.nook@hotmail.com
champ32180@gmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

นำง
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
อำจำรย์
นำง
นำง
รองศำสตรำจำรย์
นำงสำว
อำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
อำจำรย์

ชื่อ -สกุล
ปรำงทิพย์ บ้ำนคุ้ม
ปำณิสรำ สอนมั่ง
ปำริชำติ ทำโน
ปำริมำ ชั่งสิริพร
ปิยพร นิสสัยกล้ำ
ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์
ปุณยนุช อยูจ่ ำรัส
พนิดำ ทุยนวม
พนิดำ ชัยวัง
พนิดำ โฉมฉิน
พรทิพย์ เฮงวินิต
พรทิพย์ กีระพงษ์
พรทิวำ วันดีวงษ์
พรรณณิภำ ต่อมดวงแก้ว
พรรณทิพย์ ใบทองคำ
พรรณทิวำ สมจิรตสกุล
พลอยนภัส พินิจกำรณ์กลุ
พัชร์สิตำ พันธ์ภำนุสรณ์
พัชรำพร โยชะออน
พัชรำภรณ์ ทองคำ
พัชรินทร์ จันทะโพธิ์
พัชรินทร์ พรมแย้มใหญ่
พัชรี วรกิจพูนผล
พัฒฐ์สิรี เทพจันทร์
พัทรภรณ์ นำศรี
พันธ์ธยิ ำ พรมทำ
พิชำมญชุ์ เกียรติธนภูษติ
พิญญำลักษณ์ ศำสนสุพนิ

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4511047906
4511173134
4511051038
6211298120
4311156322
4511061152
4511086025
62958
5411224572
4811035614
4511100198

51112066786
5011201608
4511063982
5211211530
4511175502
6111285835
6111289191
4611070736
4511045517
4511081697
5011201442
5811257079
5511232159
6211293858
5711071903

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
โรงพยำบำลแม่ลำน้อย
โรงพยำบำลองครักษ์
คณะพยำบำลศำสตร์เกือ้ กำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
กระทรวงสำธำรณะสุข
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลเลิดสิน
อำชีพอิสระ
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
โรงพยำบำลพระยืน  สสจ.ขอนแก่น
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
มหำวิยำลัยเนชั่น
โรงพยำบำลบำงมูลนำก
โรงพยำบำลนำหว้ำ
นำนำเมดิคัลคลีนิก
โรงพยำบำลปำกท่อ
โรงพยำบำลโพนทอง
โรงพยำบำลระยอง
โรงพยำบำลส่องดำว
โรงพยำบำลนครปฐม
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบ่อ
กลุ่มกำรพยำบำล
โรงพยำบำลแพร่
โรงพยำบำลสตูล
โรงพยำบำลบุง่ คล้ำ

เบอร์โทรศัพท์
0871267230
0914514042
0892383645
0908787450
0873769992
0818547147
0897006118
0819446340
0844823795
0832909789
0966612530
0925195490
0818772967
0988276396
0875223882
0898618495
0812678415
0634959565
0842956329
0997359629
0894192115
0896968694
0931376080
0992966958
0881241811
0834738783
0987145947
0933784651

ที่อยูอ่ เี มล
Prangtip509@hotmai.co.th
Opor14@gmail.com
parichart@nmu.ac.th
Phingkiku_loveza@hotmail.com
ae2520.27@hotmail.com
piyawankp123@gmail.com
toei-poonyanuch@hotmail.com
panidayom18@gmail.com
Panida.chaiwang@crc.ac.th
panida9789@gmail.com
porntip 9986@gmail.com
tipgeerapong@gmail.com
porntiwapeenon@gmail.com
tomphanipha@gmail.com
Yaimai_vava@hotmail.com
Pantiwa99sk@gmail.com
yuri_y968@hotmail.com
Patsita1808@gmail.com
Phat_smart@hotmail.com
timemachine_19638@hotmail.com
Ooy_pacharin@hotmail.com
Manoppha@gmail.com
patcharee.w@cmu.ac.th
suratsawadee.pat@gmail.com
Patraphorn.nasri16@gmail.com
panthiya8783@gmail.com
phichamon.kiet@gmail.com
PINYA_89@hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำย
นำง
นำง
อำจำรย์
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
อำจำรย์
อำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง

ชื่อ -สกุล
พิมณภัทร์ โชติฐิติกลุ ธรณ์
พิมพ์ผกำ วิวรรธโนภำส
พิสมัย ทิพย์วำรี
พีรนุช อมรสุขสวัสดิ์
พีรวิทย์ พันธ์ฤทธิด์ ำ
พุทธวร พิลำฤทธิ์
ฟำตีมำ อิศมำอีล
ภทพร บวรทิพย์
ภัครินทร์ ชิดดี
ภัททนี ปัญญวุฒิ
ภัทรกร เขียวชอุม่
ภัศรำ พำอุภยั
ภำณุมำศ ไกรสัย
ภำลิณี ซึ้งสกุลโรจน์
ภิชญำดำ สิริยำวณิช
ภิญญดำ ภัทรกิจจำธร
มณฑกำนต์ เวชชำภินันท์
มณฑิรำ แก้วสุวรรณ์
มณทิรำ วงศ์จนั ทร์
มนพัทธ์ อำรัมภ์วโิ รจน์
มนฤดี ตั้งเจริญสมุทร
มนัญพร สุริยะพันธ์
มนัสนันท์ เชื้อบัณฑิต
มนินท์ธร ผลดี
มะลัย วรรณอำไพ
มะลิ โฉมงำมขำ
มัทณำ พรหมพูล
มัลลิกำ ชีพสมทรง

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4411158869
4511012984
451168368
4661105171
6111284135
4511067264
5111207194
5011199953
4511167164
4511012929
4811190456
5011199427
4511013776
4811046823
6111068862
451116602
4511023500
5211212504
4511071192
4511078582
5411226357
5011044606
5911168194
5011201469
4811170935
4511065237
4711108881

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบำงเลน
0919895941
อำชีพอิสระ
0819737718
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
0889594132
โรงพยำบำลโพนพิสัย
0994728338
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช สถำบันพระบรมรำชชนก
0936194189
โรงพยำบำลโพนพิสัย
0895748090
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
0810960384
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
0882685823
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
0819991290
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
0955513833
โรงพยำบำลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
0884844205
โรพยำบำลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
0860655623
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
0894886339
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนครชัยศรี
0839054783
คณะพยำบำลศำสตร์มหำวิทยำลัยเนชั่น ลำปำง
0618894664
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย
0814578680
โรงพยำบำลบำงกล่ำ
0818980703
โรงพยำบำลบำงกล่ำ
0894647325
โรงพยำบำลกุดชุม
0961543964
มหำวิทยำลัยรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี
0956139636
0819055517
0988242082
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนท่ำแร้ง
โรงพยำบำลยโสธร
0876289294
โรงพยำบำลบีเอ็นเอช
0649429925
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์
0887951774
โรงพยำบำลห้วยพลู
0991695354
โรงพยำบำลตำกใบ
0936241414
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร
0814388024

ที่อยูอ่ เี มล
april290453@gmail.com
Keaw11158@hotmail.co.th
pissamaitipvaree@gmail.com
anakin2810@gmail.com
Gltth060907@gmail.com
putthaworn2510@gmail.com
Aismaail.fat@gmail.com
Umbhorn.nurse@gmail.com
Aun.chitdee@gmail.com
Toi09072497@gmail.com
Patta2558@gmail.com
Passes.puy@gmail.com
panumadkraisai@gmail.com
pa765422@gmail.com
psiriyawanich@gmail.com
ppinyada@hotmail.com
mtg-tob@hotmail.com
Montira_fon@hotmail.com
montira.wongjan@mail.com
mukjar@hotmail.com
Mondytang@gmail.com
namfon2895@gmail.com
maninthorn@gmail.com
malai51774@gmail.com
malichomngam.c@gmail.com
mattana_lr@hotmail.com
nongnamtan @hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจยั "พยำบำลกับกำรวิจยั ตำมศำสตร์พระรำชำ เพือ่ วิถชี ีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ C ลำดับที่ 476 -725)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725

คำนำหน้ำชื่อ
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำย
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง

ชื่อ -สกุล
มำลัย ลือนำม
มำลี เพชรสีเขียว
มินต์ มิ่งมณี
มินตรำ รำชบัวศรี
มินตรำ อุทัยรังษี
ยุทธชัย จิณฤทธิ์
ยุพำ พูลสวัสดิ์
ยุพนิ จันมูล
ยุพนิ สุขประเสริฐ
ยุภำวดี ประทุมวัน
ยุวดี ไม้ไหว
ยุวดี มำนะศิลป์
ยุวรี ขุมทอง
รจนำ หมั่นวิชำ
รติยำ วันอำรียส์ กุล
รพีพรรณ โทนะพันธ์
รลิญจ์ภสั ดลภัคกิตติ์ธนำ
ระพีพร พันธุพำน
รัชนก แก้วพวง
รัชนี
รัชนี ครองยุติ
รัชนี ภัยธิรำช
รัชนี สุทธิธรรม
รัชนีกร พิณจันทึก
รัชนีย์ ชนะวงศ์
รัฎฏิกำญจน์ นำคโนนหัน

เลขที่ใบประกอบ
วิชำชีพกำรพยำบำล
4711177290
5812187064
6111284254
5411221668
5611244087
5111206592
5211180928
4611104587
4611103145
5211211643
4711032644
4511057386
4511074359
4511003178
5211172050
5111207257
4411164064
5511235086
6011280055
5111082693
4511037486
4511008013
4511064767
6011274245
45110003117
5211021885

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด

เบอร์โทรศัพท์

โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลหัวหิน
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ ตึกโรคติดเชื้อ
โรงพยำบำลสีชมพู
สันป่ำข่อยคลินิก
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลตำบลตำบลบ้ำนใหม่สำมัคคี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
โรงพยำบำลสต.ลำนตต่กฟ้ำ สสอ.นครชัยศรี นครปฐม
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลชุมแพ
กรุงเทพมหำนคร
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 24
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลนำกลำง ต.นำกลำง อ.นำกลำงจ.หนองบัวลำภู 39170
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี
โรงพยำบำลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยำบำลBNH
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
ตึกผู้ปว่ ยใน โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนทับไทร
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองกอมเกำะ
โรงพยำบำลกุดชุม
โรงพยำบำลชุมแพ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
โรงพยำบำลชุมแพ

0854909163
0928532274
06162898422
0885730722
0856220599
0848848759
0898361603
0996083904
0853112877
0864097518
0954267575
0896756657
0946935194
0810495995
0848607227
0810722588
0909858826
0821379965
0880805383
0891212310
0866483158
0867686325
0868779540
0862319243
0898624630
0945758978

ที่อยูอ่ เี มล
malai21nung@gmail.com
Maliphechrsikheiyw@gmail.com
Mint.m@bcnnv.ac.th
Mintra0219@hotmail.com
mintra.ppor@gmail.com
yutthachaij@yahoo.com
Yupanurse@hotmail.com
Bancha2519@gmail.com
Youpl-kay2529@hotmail.com
maiwai_yu@yahoo.th
yu_manasilp@hotmail.com
yuwaree.q@gmail.com
munvicha @gmail.com
ratiyanp2553@gmail.com
Rapeepun.kukai@gmail.com
ralinpat@gmail.com
12345678com216@gmail.com
Biw_ssk@hotmail.com
ratchaneee@557@gmail.com
ratchaneekrong@gmail.com
Ratchanee.phai@gmail.com
ratchaneesut@gmail.com
Katrutcha@gmail.com
Racha_ch@kku.ac.th
ruttikarn.jaewwaew@gmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ D ลำดับที่ 726 - 925)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

คำนำหน้ำชื่อ
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำย
อำจำรย์
นำย
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์

ชื่อ -สกุล
รัฐกมลฉัตร พงธนพัฒน์ปภำดำ
รัตนปันนำ สุภำ
รัตนำ ภำควิหค
รัตนำ ปทุมบำล
รัตนำ จันเภำ
รัตนำ จำทำ
รัตนำภรณ์ จันทร์ชำวนำ
รำพำ บุตรแก้ว
รุ้งนภำ ปรำกฏดี
รุ่งนภำ ทียนมงคล
รุจิรัตน์ โพธิศ์ รี
ลดำวัลย์ พิเศษ
ละอองดำว แสงไกร
ลัดดำวัลย์ ทัศบุตร
ลำวัลย์ สมบูรณ์
ลิปิกำร์ สันตยำกร
วงเดือน กตัญญูทิตำ
วงรัตน์ ใสสุข
วรภัทร. นะที
วรรณำ อนันต์สุขสวัสดิ์
วรัชนก เสโส
วรันต์ฐิตำ สิทธิฤทธิ์
วรำงคณำ บุบผำ
วรำงคณำ เชื้อหมอ
วริทธิธ์ ร ดีคำ
วริศรำ. บุญเหลือ
วริษำ มณฑำทอง
วรุุนีย์ อุดมสิริยศ
วลัยพร. ศรีทองเพ็ง
วลัยรัตน์ ตั้งคำเจริญ
วสวัตติ์ ธงชัย
วสันต์ชำย สุรมำตย์
วัชเรนทร์ ถำมำ
วัชรีย์ สมีแจ้ง
วันเพ็ญ แก้วปำน

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
5111208312
5911000826
5711186756
4511070477
4411164512
5111206692
4411158858
4511019321
4511052659
4911196778
4411162130
4511037489
5011021650
4911107336
4511002206
4611058972
4511034433
4511024016
4511039604
4511010989
4611107437
4511166956
4511035085
5911266410
5811257912
4911107337
6211294334
3.4017E+12
4511169626
4511062868
5111206593
4511092940
4411159785
6111289296

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
สถำนพยำบำลแพทย์แผนจีนมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
Royal Phnom Penh Hospital
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลชุมชน
โรงพยำบำลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษำ
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำล สุรินทร์
โรงพยำบำลขำมสะแกแสง
โรงพยำบำลมหำสำรคำม
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณะสุข
โรงพยำบำลโกสุมพิสัย จ. มหำสำรคำม
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเชียงรำย
โรงพยำบำลนำหม่อม
โรงพยำบำลดอนตูม อ,ดอนตูม จ.นครปฐม
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
ข้ำรำชกำรบำนำญสสจ.เชียงใหม่
โรงพยำบำลสมุทรสำคร
โรงพยำบำลพุทไธสง
โรงพยำบำลสต.สบป้ำด
โรงพยำบำลพรหมพิรำม
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ปัว
โรงพยำบำลเลำขวัญ
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสุรินทร์
โรงพยำบำลชุมแพ
โรงพยำบำลป่ำพะยอม
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุทธยำ
โรงพยำบำลกุดชุม จ.ยโสธร
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น
โรงพยำบำลแม่จริม
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
ภำควิชำกำรพยำบำลสำธำรณสุขคณะสำธำรณสุขศำสตร์

เบอร์โทรศัพท์
0914291469
0813333593
0802503297
0881356420
0926479516
0821280049
0988283899
0895816752
0899495464
0934959434
0862346366
0862509258
0823125114
0616963030
0840464243
0869622385
0819812877
0822746657
0899502979
0933049168
0894241414
0819502195
0864481243
0931365678
0984533069
0881325589
0850248119
0956610690
0869680458
0896941533
0971971198
613254562
0809924697
0982620846
0892589353

ที่อยูอ่ ีเมล
Ratkamonchat.03@gmail.com
Rattanapanna@gmail.com
Sanya_1975@hotmail.com
Ruttanaptb @gmail.com
Rattanachanpao@gmail.com
rattanajata@gmail.com
Rutthanaporn 2517@gmail.com
rumpabutkaew@g mai.com
rungdee123@gmail.com
rungnapa.thian1@gmail.com
Jim.nu623@gmail.com
ladawan.kim@gmail.com
dow2511@hotmail.com
Kambum_aoi@hotmail.com
Lawan.somboon@gmail.com
lipika@hotmail.co.th
Wong_aim@hotmail.com
wsaisuk61@gmail.com
koy.woraphat@hotmail.com
wannaa2020@gmail.com
Varachanokhos@gmail.com
jsitthirt@gmail.com
warangkana2550@hotmail.com
Taew158@gmail.com
warittttt@gmail.com
Waritsara1557@gmail.com
kukkai064@gmail.com
neeni271214@gmail.com
Walaiporn6770@gmail.com
Valairut14@gmail.com
Wasawat15@gmail.com
Vasunshine@cas.ac.th
watcharainethama3@hotmail.com
Watchy2538@gmail.com
wonpen. kae@mahidol.ac.th

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ D ลำดับที่ 726 - 925)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795

นำย
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
อำจำรย์
นำง
นำง
นำย
นำง
นำย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำย

วันดำ เอือน
วันทนำ ชูอุตสำหะ
วัลลภำ โสภำกัน
วัลลี ลวดลำย
วำรี สุวรรณอินทร์
วำรุณี ก๋งหมึง
วำสนำ เอกนรพันธ์
วำสนำ สนองบุญ
วำสนำ เนื้อนุ่ม
วำสนำ กระต่ำย
วำสนำ ทรัพย์มี
วิไลพร วันเต็ม
วิไลรัตน์ คอมเพ็ชร
วิไลวรรณ ป่ำไม้
วิชญ์สนี กูน้ ำม
วิภำรัตน์ เกษรเสนำ
วิมล ปำณะวงษ์
วิรัณสิริ เหลือล้นนิธศิ 44
วิลำวัณย์ ธนวรรณ
วิลำสินี ยอดเหมือน
วีนัส วิลัยรัตน์
วีระ หะนิมะ
ศจี อินทฤทธิ์
ศรำวุธ พรหมเผ่ำ
ศรีมนำ นิยมค้ำ
ศรีสกุล วัฒนะศรี
ศศิกำนต์ เพ็งพำศ
ศศิธร สุดจันฮำม
ศันทนีย์ ศิริกุล
ศิรินทร มีธรรม
ศิรินุช จันทวี
ศิริพร มิลเจริญ
ศิริรัตน์ ตั้งสุขนิรันดร
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
ศิริวฒ
ั น์ วงค์พทุ ธคำ

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511002016
5621090402
5811263551
4611108010
4511000832
4611102081
4511079232
4511053077
4911194924
4411159158
4711015351
4311152069
4511167619
5011200939
4511074348
4411159125
4511034534
4511079969
4611037444
6111173339
4511175155
4511166811
4511011290
19135
4611108044
4511099552
4511044194
4511067413
5211210567
4511045543
6211293346
4511175994

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
Royal Phnom Penh Hospital, Cambodia.
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
โรงพยำยำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำล BNH
สสจ.สน.
โรงพยำบำลเอกชัย
โรงพยำบำลสุไหงปำดี
โรงพยำบำลบำงมูลนำก
โรงพยำบำลสุรินทร์
รพ กระทุ่มแบน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนควนบ่อทอง
บำนำญ
รพ กระทุ่มแบน
โรงพยำบำล มหำรำชนครศรีธรรมรำช
โรงพยำบำล สำมพรำน
ER โรงพยำบำลพังโคน จ.สกลนคร
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลเเขวำสินรินทร์
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
กระทรวงสำธำรณสุข
โรงพยำบำลยะลำ
โรงพยำบำลตำกใบ
โรงพยำบำลแม่ใจ
คณะพยำบำลศำสตร์ มช
โรงพยำบำลปทุมธำนี
โรงพยำบำลมุกดำหำร
โรงพยำบำลสต.โพนเพ็ก
รพสต.ทุ่งข้ำวพวง
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลเนินขำม
โรงพยำบำล พระนครศรีอยุธยำ
retire
โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลแม่จริม จังหวัดน่ำน

เบอร์โทรศัพท์
0877248786
0801109466
0885828505
0865174435
0879496989
0816287999
0813888536
0897088979
0619654229
0863282240
0816095443
0980141577
0818237923
0961424345
0945799987
807678686
0813609544
0918283600
0818023882
0812725832
0810667194
0899787383
0872860982
0841518627
0911384052
0971623290
0819640863
0942892060
0954525648
0918281089
0812832448
0972686975
0814239624
0861534532
0817648609

ที่อยูอ่ ีเมล
vanndaoeun@gmail.com
chuautsaha@gmail.com
sopakan18@gmail.com
wallee_ann@hotmail.com
Walee.suwannain@g.mail.com
Waruneekongmoung@gmail.com
Tonnam_was@windowslive.com
jewass_7@hotmail.com
vasanadee99@gmail.com
Mail.nuch57@gmail.com
supmeewassana@gmail.com
Vilaiporn.tuk@gmail.com.
Deaw.nuk54@gmail.com
Aonpamai58@gmail.com
Witsani25350@gmail.com
Annie.kesorn@gmail.com
wimolor@gmail.com
Wiransiri18@gmail.com
wilawan@snc.ac.th
Vilasinee _vi@hotmail.com
dudumilo9317@gmail.com
taer1669@gmail.com
jik-kee53@hotmail.com
tawantwo@hotmail.com
Srimana@yahoo.com
srisakulwatta1@gmail.com
sasiyu1967@gmail.com
sasithonjang@gmail.com
santaneesirikul@gmail.com
fafan748@hotmail.com
nuch_hankha@hotmail.com
Sahzen04@gmail.com
saratung632@gmail.com
Sililuck.dungkeaw@bcnnv.ac.th
poonnurse@hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ D ลำดับที่ 726 - 925)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

คำนำหน้ำชื่อ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
รองศำสตรำจำรย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำง
นำย
นำย
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำง

ชื่อ -สกุล
ศิวพร อึง้ วัฒนำ
ศิวำจีร์ พันธ์สุรินทร์
ศุภนิดำ เจียมดำ
ศุภำดำ ศรีวชิ ัย
สกุลรัตน์ รื่นสม
สงกรำนต์ ติยะบุตร
สงวนศรี พันธุพ์ ำนิช
สนธิยำ สุธรรมำนนท์
สมใจ ชัยยุทธ
สมคิด ทะสังขำ
สมจิต จำรุชวลิต
สมบูรณ์ เสำทอง
สมพร อำจหำญ
สมฤกษ์ กำบกลำง
สมลักษณ์ บัวผ่อง
สมิตำยันต์ เพชรไชย
สร้อย อนุสรณ์ธรี กุล
สรัญญำ วรรณชัยกุล
สรินทร มูลสำร
สวนิตย์ อยูจ่ งดี
สวลี เหยีย่ น
สัญญำ ขันธนิยม
สันติ จันทร์สันเทียะ
สันทนำ แดงฉ่ำ
สำยฝน วุฒิวงษ์
สำยฝน เนำวรังษี
สำวิตรี แย้มศรีบัว
สำวิตรี พำทีทิน
สำรวย พุ่มพวง
สิริฉัตร สมบูรณ์เอนก
สิรินภำ แซ่ซื้อ
สิรินันท์ พิมพิเศษ
สุไวบ๊ะ ปะเตยุ
สุกัญญำ เสำธง
สุกัญญำ วุฒิอำภรณ์

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511081726
4511099722
6011280447
4811193179
4711183468
4911170633
4511023677
4511064530
4811190012
5221099070
5211062777
4511167832
4611075713
4511069449
4511009666
4611087169
3.4099E+12
4511065428
5611242552
4511172980
4911039388
4911029133
4611093676
4711183116
4511043787
4711186798
455117318
4511043078
4511076040
4511063408
222729
4511004255
5411222765
5311001814
4711055850

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลบำงจำก
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลแมคคอร์มิค
ร.พ.ปทุมเวช
โรงพยำบำลนครพนม
รพมหำรำชนครศรีธรรมรำช
รพ สุรำษฎร์ธำนี
Opd eye
โรงพยำบำลพล
สำนักงำนสำธำรณศุขอำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
ร.พ สุรินทร์
โรงพยำบำลสต.บัำนดงขุมข้ำว
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
โรงพยำบำลชุมชนด่ำนช้ำง
โรงพยำบำลสต.ควนกำหลง อ.ควนกำหลง จ.สตูล
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รพ กุดชุม จ.ยโสธร
โรงพยำบำลกรุงเทพสนำมจันทร์
โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลนำงรอง อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์
ร.พ.บ้ำนลำด
โรงพยำบำลพัฒนำนิคม. ลพบุรี
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบ่อ จ.หนองคำย
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
โรงพยำบำลบ้ำนนำ สสจ.นครนำยก
โรงพยำบำล บ้ำนหมอ อ. บ้ำนหมอ จ. สระบุรี
โรงพยำบำลศรีเทพ
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลเอกชน
โรงพยำบำลยะลำ
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
กระทรวงสำธำรณสุข

เบอร์โทรศัพท์
0815955044
0886927938
0642263711
0826282210
0851685248
0883507366
0892893045
0898734358
0891688456
0866432716
0956419347
0817253203
0856427629
0897142133
0991906097
0994465130
0819658337
0814752423
0957616685
0899145410
0955824283
0800193311
0898469376
0818575617
0868898760
0921168855
0819016042
0880044254
0821975237
0841640299
0897656319
0804963272
0806644770
0819411678
0898873606

ที่อยูอ่ ีเมล
sivaporn.a@cmu.ac.th
aee12342009@gmail.com
564991139.npru@gmail.com
Mick_supada@hotmail.com
Sakunruton@gmail.com
Songkran-13@windowslive.com
dang.phanpanich@yahoo.co.th
Sontiya4358@gmail.com
somjai.chai@bdms.co.th
Khengpimol@gmail.com
lakjet12@gmail.com
somboon10072507@gmail.com
somporn9kai@gmail.com
somroeg@cas.ac.th
tayai160@gmail.com
dewsatun52@gmail.com
soianu@kku.ac.th
saranya.wan@cmu.ac.th
Sarinthonn22@gmail.com
redcoral88@gmail.com
Nuisawalee@gmail.com
Sanya_1975@hotmail.com
santi089846@gmail.com
Santana.dangchum@gmail.com
Saifon32507@gmail.com
phon.jjphen@hotmail.com
Savitree_yam@hotmail.com
spateetin@gmail.com
Sumruai_2510@hotmail.co.th
sirichat.som@gmail.com
064sirinapa.spr@gmail.com
ammine9999@hotmail.com
taeryala@gmail.com
Sukanyanok12@hotmail.con
sukanya14102536@gmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ D ลำดับที่ 726 - 925)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

ชื่อ -สกุล

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำย
นำง
อำจำรย์
อำจำรย์
นำง
อำจำรย์
นำง
นำงสำว
นำง
นำง

สุกัญญำ พูพวง
สุขสวัสดิ์ ดุลยพัชร์
สุคนธ์ อุไรงำม
สุครรณทิพย์ หนองหำร
สุจิตรำ ธรำพร
สุจิตรำ ชัยวุฒิ
สุชญำ แก้วกัลยำ
สุชญำ อุน่ ศิริ
สุชภำดำ หมั่นถนอม
สุณี เวชประสิทธิ์
สุดใจ ไวโรจน์พนั ุธ์
สุดำรัตน์ คำประเทือง
สุดำรัตน์ สองเมือง
สุทธินันท์ แก่นจันทร์
สุทินมณี สุขป้อม
สุธนิ ันท์ ลือบำนะ
สุธษิ ำ สุรินทร์
สุนันทำ แก้วจันทร์
สุนันทำ นวลเจริญ
สุนิตำ ตันสมรส
สุนิสำ วงษ์หนองหว้ำ
สุนิสำ สงเครำะห์
สุปริญญำ พุทธสอน
สุพรรณ โหลี
สุพชั รี. จิรรัตน์สถิต
สุพฒ
ั น์ สมจิตรสกุล
สุพตั รำ ปัญญำคง
สุพนิ สุโข
สุพมิ ล ขอผล
สุภำพ ศรีสงครำม
สุภำพร สิทธิกร
สุภำวดี พิมพ์เจริญวงศ์
สุภำวดี สุภำสืบ
สุมณีย์ เดชเสงี่ยมศักดิ์
สุมำลินี อ้นเกษม

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4311152702
45511026723
4411160906
4311156953
4711179168
42749
4811086230
4511019931
4911171915
4511001928
4511037383
6111289190
5411231405
5711250914
4511070711
4911102678
5611245315
4511090675
4511175593
5011187042
6211298580
4311151979
5611243853
4411162088
4511050884
4511063964
4311153208
4511050488
45110002593

4311152289
5511238435
4511074354
4511072933

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
ข้ำรำชกำรบำนำญ โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลพัทลุง
โรงพยำบำลเสนำ
รพสต.บ้ำนโคกสะอำด จ.สกลนคร สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
โรงพยำบำลสตูล
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลนครพนม
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
คณะพยำบำลศำสตร์ เกือ้ กำรุณย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
โรงพยำบำลหำดใหญ่
โรงพยำบำลดอนตำล
โรงพยำบำลส่งเสริมุขภำพตำบลแป-ระ
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลพรหมพิรำม
โรงพยำบำลปัตตำนี
โรงพยำบำล นำแห้ว
ข้ำรำชกำรบำนำญ
โรงพยำบำลเสนำ
โรงพยำบำลสีชมพู
โรงพยำบำลนครปฐม
โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร
โรงพยำบำลนครพิงค์
โรงพยำบำลวำปีปทุม
โรงพยำบำลพำน
โรงพยำบำลนำหว้ำ จังหวัดนครพนม
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
คณะพยำบำล ม. เนชั่น
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
คณะพยำบำลศำสตร์
โรงพยำบำลสต.ขำมสมบูรณ์
โรงพยำบำลโอเวอร์บรุ๊ค
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลเต่ำงอย

เบอร์โทรศัพท์
0852924024
0959570703
0874138409
0934151966
0812562644
0815308564
0834175335
0819819621
0815386644
0861637744
0815418617
0621989915
0869598988
0835727070
0897064962
0897378883
0935739413
0819662506
0863193884
0872338491
0810144642
0891852729
0834747122
0918676513
0897588004
0812612906
0910203678
0816603725
0818843218
0629860290
0982956449
0866318266
0914142936
0969541604
0817686827

ที่อยูอ่ ีเมล
Sugunya3511@gmail.com
sukolkung27@gmail.com
mummoong1@gmail.com
Sujittra38@hotmail.com
sujitra.c@cmu.ac.th
suchchaya@gmail.com
suratt1961@gmail.com
Chengsin@gmail.com
Sunee@nmu.ac.th
sudjai18617@gmail.com
Sudafongbeer.18@gmail.com
Sudarat.sm@hotmail.com
Sutthinan.k@cmu.ac.th
sutinmanee@gmail.com
sutinunt88833@gmail.com
suthisasurint@gmail.com
Skaewchan@gmail.com
suchulasena22@gmail.com
neanano@hotmail.com
popza606gmail.com
Soonesa@windowslive.com
m4_n7@hotmail.com
Supan170322@gmail.com
Spcrmouy@gmail.com
supat999@gmail.com
cleo-supattra@hotmail.com
jssukho@gmail.com
Supimon_kho@nation.ac.th
suphapsri2@gmail.com
supaporn@cas.ac.th
supawadee.arw@gmail
Junior29122016@gmail.com
sumaneedet@gmail.com
suma7777@hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ D ลำดับที่ 726 - 925)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

นำง
นำง
นำง
นำง
นำย
นำงสำว
นำง
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำย
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
รองศำสตรำจำรย์
นำย
นำง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำง

ชื่อ -สกุล
สุมำลี เสำทอง
สุมำลี นำมนวด
สุมำลี นีละพันธ์
สุมิตรำ จุลกิจวัฒน์
สุรเดช วง อุปปำ
สุรัตนำ รัตนวงศ์
สุรำงค์รัตน์ อ่อนดี
สุวคนธ์ ทองเครือ
สุวมิ ล ดรุณรัศมี
สุวมิ ล ทวีรัตน์
สุอัมพร ประเสริฐสมภพ
หทัยชนก รัตน์แก้ว
หทัยรัตน์ คณำจันทร์
หัสญำ โสมดี
อกนิษฐ์ ชำติกิจอนันต์
อดุลย์ วรชินำ
อทิตยำ ชื่นจิตจ์
อนิสำ ใหญ่ยอด
อนุสรำ เหมือนสุวรรณ์
อภิญญำ ชื่นเย็น
อภิรัช อินทรำงกูร ณ อยุธยำ
อภิวฒ
ั น์ สำยตำ
อมเรศร์ บุญมำ
อมรรัชช์ งำมสวย
อมรรัตน์ กอบุญช่วย
อมรรัตน์ ญำณทักษะ
อมรรัตน์ บุญชื่น
อรทัย ทรงผำสุข
อรทัย หลงทอน
อรนุช ท้ำวอนนท์
อรพิน คันธกุลดุษฎี
อรพินท์ ขันแข็ง
อรวรรณ ข้อยุน่
อรวี ถูกนึก
อรอนงค์ นวลทอง

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4911198500
4511091521
4511013435
4711182084
5211078747
4511176160
4511088396
4611102464
5311216744
1106189
4511000806
6011275401
4711179206
4811193658
4511052713
5011024050
5611240272
4611065545
5211208994
4811085681
4511035070
5611245275
6111012985
4511065387
4511058891
4511039365
4511084520
4511028175
4711178806
4511074338
4511166433
4611065548
4711182387
5311045569

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
โรงพยำบำลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โรงพยำบำลสีชมพู
โรงพยำบำลบ้ำนไผ่
โรงพยำบำลเจ้ำคุณไพบูลย์พนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเสลภูมิ
โรงพยำบำลสมเด็จ
โรงพยำบำลนรำธิวำสรำชนครินทร์ ตึกนวมินทร์1
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
โรงพยำบำลธนบุรีบำรุงเมือง
โรงพยำบำลหำดใหญ่
โรงพยำบำลโนนไทย จ.นครรำชสีมำ
BNH
โรงพยำบำลสุรินทร์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสำคร
โรงพยำบำลแวงน้อย
โรงพยำบำลเขำสมิง
โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช จ.ลพบุรี
โรงพยำบำลบุรีรัมย์
มหำวิทยำลัยเนชั่น
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลบำงมูลนำก อ.บำงมูลนำก สำนักงำนสำธำรณสุข จ.พิจิตร
คณะพยำบำลศำสตร์ มช.
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
ข้ำรำชกำรบำนำญ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำปำง
โรงพยำบำลบ้ำนไผ่
โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช องค์ที่ 17
โรงพยำบำลยโสธร ตึกไอซียูเด็ก
ร.พ.อำนำจเจริญ
โรงพยำบำลเปำโลพหลโยธิน
รพ ชุมแพ
โรงพยำบำลห้ำงฉัตร
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ

เบอร์โทรศัพท์
0815497892
0981039649
0894177832
0615893555
0850078321
0832639951
0892794646
0902216070
0866563953
0830431741
022207999
0936095030
0818761830
0951768969
0853110099
0853821170
0910567053
0922586551
0626959329
0864606376
0894332451
0876488481
0956982258
0925743909
0898460963
0860637744
0801937557
0970899951
0655398242
0933256710
0624915646
0855645664
0815452985
0869216574
0897195449

ที่อยูอ่ ีเมล
Sumaleesaotong@gmail.com
ssumalee8@gmail.com
Sumaleeneelapunt@gmail.com
sg_ 4312 hotmail.com
Suradejwong@gmail.com
rattan.awong@hotmail.com
Surangrutana@gmail.com
mind_0980742531@hotmail.com
suwimol.d@cmu.ac.th
intelicorei2@gmail.com
suamporn.pr@thonburibamrungmuang.com
Hathaichanok5030@gmail.com
koyhathai@hotmail.com
hassaya.so@bnh.co.th
muksurin@gmail.com
oomjjj@gmail.com
C.atittaya@gmail.com
anisa2519@gmail.com
Som.erknh@gmail.com
chuenyena@gmail.com
api_ind@nation.ac.th
apiwatQ2@gmail.com
amamrescat 2504@hotmail.com
amornrat.ngamsuoy@cmu.ac.th
noiy09@hotmail.com
amornrataya @gmail.com
amornrat_tum@outlook.com
anne_apn@hotmail.com
poki0655398242@gmail.com
Oranuchtarrrr@gmail.com
Boonpayak@hotmail.com
orakhkh@gmail.com
scrubnurse41@gmail.com
Urawee1234Num@gmail. com
aon_kaa@hotmail.com

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ำร่วมกำรนำเสนอกำรวิจัย "พยำบำลกับกำรวิจัย ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อวิถีชีวติ ใหม่ ในยุค Disruptive Technology"
(กลุ่มที่ D ลำดับที่ 726 - 925)
ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9 – 10 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องบรรยำยสำขำพยำบำลศำสตร์และสำธำรณสุข
ลำดับ

คำนำหน้ำชื่อ

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
นำง
อำจำรย์
นำงสำว
พันเอกหญิง
นำง
นำงสำว
นำง
นำง
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำงสำว
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำง

ชื่อ -สกุล
อรอนงค์ วิชัยคำ
อังคณำ กำรพงษ์
อังสินี กันสุขเจริญ
อัญชลี เหมือนชู
อัญชลี วงศ์ศรีใส
อัปสร สุริยะพันธ์
อัมพร พันธืสวัสดิ์
อัมรีย์ บุญลอย
อำภรณ์ ปัทมำวิไล
อำภรณ์ รัตนโสภำ
อำภำภรณ์ ก้อนทอง
อำภำภิญ เวียงอินทร์
อำภำวรรณ ศรีละพันธ์
อำรยำ ถำวงค์
อำรีรัตน์ ศรีจันทร์ทอง
อำไพ ตะโกพร
อำนวย เสนวรรณะ
อุไรยณิชำ ธนวงศ์ประดับ
อุไรวรรณ แฝงทรัพย์
อุมำพร โพธิน์ อก
อุษำ สุขประดิษฐ์
อุษำ มนต์ประเสริฐ
ฮำมีดะห์ บิลโตะแหละ
ศิฬิญดำ ไพลินอนุรักษ์
เรณู แจ้งอรุณ

เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ
กำรพยำบำล
4511092336
5411226200
4511067121
4511166436
4511020808
4511002232
4511008519
4511039179
4511023928
4511039662
6211293051
4511173871
6211292944
4711188413
4711181576
4511077437
4611092669
4711184464
5411222906
5611243987
4411160639
4711185372
4711185383

หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
โรงพยำบำลพล
วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี
อำยุรกรรมชำย
โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช
โรงพยำบำลกรุงเทพจันทบุรี
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช
คลินิกหู คอ จมูก
โรงพยำบำลภำชี
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 15 ลำดพร้ำว กทม
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว
โรงพยำบำลรัษฎำจังหวัดตรัง
โรงพยำบำลศิริรำช
โรงพยำบำลแม่ใจ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี
โรงพยำบำลแม่ใจ
โรงพยำบำลอำนำจเจริญ
โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชองค์ท1ี่ 7
รพพระนครศรีอยุธยำ
โรงพยำบำลสต.ฉลุง ต.ฉลุง อ.หำดใหญ่จ.สงขลำ
โรงพยำบำลบำงบ่อ
โรงพยำบำลบำงบ่อ
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