
            

รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection  
โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร E-Library ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

รหัส
ลงทะเบียน 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชา 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
หรือมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) โปรดระบุ 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
HSP001 อาจารย์ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์   อาจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 063-9541461 sipapamoo@gmail.com 
HSP002 อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตรพร อาจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 081-0275985 sarun95@hotmail.com 
HSP003 อาจารย์ชมภู่ บุญไทย   อาจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-3141676 totoro_poo@hotmail.com 
HSP004 อาจารย์เกรียงวรา เข็มทอง   อาจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 085-0366296 Kriangwara@hotmail.com 
HSP005 อณัญญา ลาลุน อาจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-6514996 ananyalalun.2522@gmail.com 
HSP006 อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี   อาจารย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-3239528 Pimradar.t@psru.ac.th. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
HSP007 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอ่ียมสอาด   คณบดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 061-2670044  
HSP008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-4429080 nkhwanchanok@hotmail.com 
HSP009 อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  meekrua_iam@hotmail.com 
HSP010 อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-2600712  

mailto:ananyalalun.2522@gmail.com
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HSP011 อาจารย์ปทุมพร บุญชุม อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-6415121  
HSP012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-6449978  
HSP013 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 061-2736622  
HSP014 อาจารย์ ดร. สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-7855527  
HSP015 อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้้าเพชร อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-7241874  
HSP016 อาจารย์พัทชา บุญยะรัตน์   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 088-2732437 patcha_bunyarat@hotmail.com 

HSP017 อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 086-9294919 kruyainewlook2013@gmail.com 

HSP018 นางสาวชนกนันท์  สุริยวงค์ นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 099-3807771 Abigailfangmei1010@gmail.com 
HSP019 นางสาวชิดชนก  เจ้าเจ็ด นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-3041286 Phakbungchidchanok@gmail.com 
HSP020 นางสาวณิชมน  จันทร์นาค นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 061-8830532 Nichamon170441@gmail.com 
HSP021 นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์สน นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-8686902 Lingmeilin_999@hotmail.com 
HSP022 นางสาวธันยธร  ธรรมเนียมใหม่ นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 062-9369684 Namphet23834@gmail.com 
HSP023 นางสาวธันยพร  มูลชาติ นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 061-3102399 Oil.221240@gmail.com 
HSP024 นางสาวนรินทร์ทิพย์  สุขใจชื่น นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 063-6684647 Newyorkcheesecake1996@gmail.com 

HSP025 นางสาวนฤมล  แมลงภู่ นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 092-7895794 Fangloveu64@hotmail.com 
HSP026 นางสาวนลินาสน์  คล่้าคง นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 092-0160165 Icanail41@gmail.com 
HSP027 นางสาวนุชนาฏ  พันแนบ นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-4020293 N0954020293@gmail.com 
HSP028 นางสาวบุญญรัตน์  จันทร์หอม นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 091-0257721 Milk9694@gmail.com 
HSP029 นางสาวศรัญยา  แก้วมาก นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 098-0074769 Saranya6748@gmail.com 
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HSP030 นางสาวโศรญา  สิงห์สอาด นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 065-8831013 Hellosidney_cake@hotmail.com 

HSP031 นางสาวสอนรัก  ทิมเถื่อน นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 091-1466567 Sornrak4@gmail.com 
HSP032 นางสาวหาดแก้ว  ห้องบุบผา นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 094-6398081 hadkaewYui@hotmail.com 
HSP033 นางสาวอวัศยา  เอี่ยมสาย นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 087-8407930 Ice_sss_ice@hotmail.com 
HSP034 นายกวิน  อินสาค้า นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 090-4543092 Kawin0056@gmail.com 
HSP035 นายชัยธวัช  หวั่นแสง นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 092-0430569 wansangchaitawat@gmail.com 
HSP036 นายธนนท์  ไทยมณี นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 096-6687351 firstthath@gmail.com 
HSP037 นายอนุศิษฏิ์  สุขเจริญ นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 094-7214259 Linyixin1997@gmail.com 
HSP038 นายนรุตม์ชัย  ใจตุ่น นักศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-6327728 Rckoattiger@hotmail.com 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
HSP039 อาจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 062-3988826 Golffy-Sports@hotmail.com 
HSP040 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-0355565 thanasarn@psru.ac.th 
HSP041 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-2892091 NIrada_17@hotmail.com 
HSP042 อาจารย์ ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 082-8774539 thanya_kku@hotmail.co.th 
HSP043 อาจารย์จอมขวัญ รัตนกิจ   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 096-0625947 jomkwant@hotmail.com 
HSP044 อาจารย์สุกัญญา สีสมบา   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
HSP045 อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-6803561 ngok_pd@hotmail.com 
HSP046 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
HSP047 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภูมิสิทธิพร   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 086-6744412 Dss_psru@hotmail.com 
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HSP048 อาจารย์พนัส นาคบุญ   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
HSP049 นางสาวปรมพร ดอนไพรธรรม   ครูการศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
HSP050 นางสาววันทนา สวนเศรษฐ   นักวิชาการศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
HSP051 อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-6863437 UthenPumsanthia@gmail.com 
HSP052 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค้าสอน   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-7032825 sukkaew006@hotmail.co.th 
HSP053 อาจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-9629862 piyamanasv@psru.ac.th 
HSP054 อาจารย์ ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 086-9789740 apaichon.s@gmail.com 
HSP055 อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-1389933 bewbew7@hotmail.com 
HSP056 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาน บุญเมือง   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-1275342 uthan.b@psru.ac.th 
HSP057 อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-8885403 adul@psru.ac.th 
HSP058 อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข   อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-7036336 v_svanee@hotmail.com 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
HSP059 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ ศรีโสภา     อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 085-8758571 anongsrisopa@psru.ac.th 
HSP060 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ   อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 080-7427510 newwiphada@gmail.com 
HSP061 นางสาวนัฐมล กัดโชค นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 082-4939006 Nattamol. K@psru.ac.th 
HSP062 นางสาวพัชราภรณ์ สุขจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 082-7744166 patcharaporn.su@psru.ac.th 
HSP063 นางสาวสุมณี นุ่มแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-7606847 sumanee.n@psru.ac.th 
HSP064 นางสาวศศิวิมล ศรีมงคล นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 080-5182924 sasiwimon. sr@psru.ac.th 
HSP065 นางสาวรุ่งมณี  ค้าตื้อ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 088-7808442 rungmanee.k@psru.ac.th 
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HSP066 นางสาวลักษมณ ดอนดีไพร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-0311487 laksamon.d@psru.ac.th 
HSP067 นางสาวสุพรรษา เสนากัง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 098-4182448 Suphansa.se@psru.ac.th 
HSP068 นางสาวนิลาวรรณ จันทร์มัน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6191774 Nilawan. J@psru.ac.th 
HSP069 นางสาวชูกมล หาเวียง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-4745043 Chukamon.h@psru.ac.th 
HSP070 นางสาวภาวดี แก้วอ่อน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-6861165 Phawadee.k@psru.ac.th 
HSP071 นางสาวสุกัญญา  สิงห์โฉม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6424799 Sukanya.si@psru.ac.th 
HSP072 นางสาวจริยาพร ปิงยศ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 087-3043442 jariyaporn.p@psru.ac.th 
HSP073 นางสาว กันติยา กองมา นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 081-1676142 kantiya.ko@psru.ac.th 
HSP074 นางสาวภาวิณี สุพรรณกลาง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 082-3974740 Pawinee.su@psru.ac.th 
HSP075 นางสาววัชรีย ์ดาวเรือง  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-2844638 Watcharee.d@psru.ac.th 
HSP076 นางสาวภัทราพร มีสวน  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 092-6267367 Phattaraporn.m@psru.ac.th 
HSP077 นางสาวสกุลรัตน์  โทนมี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-9181594 Sakunrat.t@psru.ac.th 
HSP078 นางสาวรัชนีกร จันสน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 088-1453382 Ratchaneegon.j@psru.ac.th 
HSP079 นางสาวกาญจนา  ฤทธิ์นาเคน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-0576344 Kanchana.r@psru.ac.th. 
HSP080 นางสาวจันนภา  อ่ิมชม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-6439092 Jannapa.i@psru.ac.th 
HSP081 นางสาววิราวัลย์  กวยแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 092-3752876 Wirawan.k@psru.ac.th 
HSP082 นางสาวจรินทร์ญา  แสงตุ่น นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6179758 Jarinya.s@psru.ac.th 
HSP083 นางสาวชุลีพร  หงส์สุวรรณ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 097-9726214 Chuleeporn.h@psru.ac.th 
HSP084 นางสาวนงนภัส  ภักดี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-9619676 Nongnaphat.p@psru.ac.th 
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HSP085 นางสาวภาสินี  ไชโย นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 086-3075578 Pasinee.c@psru.ac.th 
HSP086 นางสาววิสสุตา  อนุเคราะห์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6367347 Wissuta.a@psru.ac.th 
HSP087 นางสาวศิริพร  สร้อยนาค นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-3282207 Siriporn.so@psru.ac.th 
HSP088 นางสาวชลธิชา ภาสะและ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-6894164 Chonticha.pas@psru.ac.th 
HSP089 นางสาวชลธิดา เถื่อนถ้้า  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-9291211 Cholthida.pas@psru.ac.th 
HSP090 นางสาวฐิติพร กรแก้ว  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 080-1318983 Thitiporn.ko@psru.ac.th 
HSP091 นางสาวนวลพร บุญสาร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-9585237 nuanporn.b@psru.ac.th 
HSP092 นางสาวพีรยา มานะพระ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-9835036 peeraya.m@psru.ac.th 
HSP093 นายภูมินทร์ เกษร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-9345519 pumin.k@psru.ac.th 
HSP094 นายวิจิตร รักษ์พนาสันต์  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-3089760 Wichit.R@psru.ac.th 
HSP095 นายอนุวัฒน์ ชาววิวัฒน์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 097-0313637 Anuwat.c@psru.ac.th 
HSP096 นายชินกร พรายระหาญ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 098-9636609 Chennakon.p@psru.ac.th 
HSP097 นางสาวอัญชิสา ถาวรณ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-1819203 Aunchisa.t@psru.ac.th 
HSP098 นายวศิน ชัยขาว นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-0400374 Wasin.ch@psru.ac.th 
HSP099 นายอ้าพล เกษร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-1267655 Ampon.k@psru.ac.th 
HSP100 นางสาวอัลิปรียา บุญถนอม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-6155321 Alipreeya.b@psru.ac.th 
HSP101 นางสาวกาญจนา เจริญสุข นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 080-3461076 Kanjana.chr@psru.ac.th 
HSP102 นางสาวกุลณัฐ อินเลี้ยง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 061-3123876 Kunlanat.i@psru.ac.th 
HSP103 นางสาวชุติมา การะภักดี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-1941146 Chutima.ka@psru.ac.th 
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HSP104 นางสาวปภาดา เนตรผง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 065-3056976 Paphada.n@psru.ac.th 
HSP105 นางสาวปิยาภรณ์ รักษาคม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-2128135 Piyapon.r@psru.ac.th 
HSP106 นางสาวสิรินภา เถื่อนสุข นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-9604915 Sirinapa_67110@hotmail.com 
HSP107 นางสาวสิริรัตน์ อยู่พ่วง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 086-4469007 Sirirat.y@psru.ac.th 
HSP108 นางสาวจิราวรรณ  มั่นเกษวิริยะการ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-6821591 Jirawan.m@psru.ac.th 
HSP109 นางสาวอาภาภรณ์  สิงห์วี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-2980669 Arpaporn.s@psru.ac.th 
HSP110 นางสาวนราพรพร  แพ่งกลิ่น นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-6960691 Naraporn.p@psru.ac.th 
HSP111 นางสาวมาลีรัตน์ ประสมพงศ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 087-7340464 Maleerat.p@psru.ac.th 
HSP112 นางสาวณัฐธิดา พรหมบุญ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 061-1046685 nattida.pr@psru.ac.th 
HSP113 นางสาวธัญญาเรศ  สิงห์โต นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-3961731 Tunyaret.s@psru.ac.th 
HSP114 นางสาวอินชุอร อ้่าเกตุ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-3829677 Ainchuon.U@psru.ac.th 
HSP115 นางสาวภัทรศยา คงคุ้ม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 083-6188756 Pattarasaya.k@psru.ac.th 
HSP116 นางสาวอรญา  ลือเชวงวณิช นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-1942329 Oraya.l@psru.ac.th 
HSP117 นางสาวชวัลหทัย ต๊ะสุ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 083-1507641 Thawanhathai.t@psru.ac.th 
HSP118 นางสาวชุติมน สุขเพ็ญ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 082-6619510 chutimon_1994@hotmail.com 
HSP119 นางสาวกุลณัฐ สีเสือ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-3573026 Kunlanut.s@psru.ac.th 
HSP120 นางสาวเพ็ญนภา  พิมพ์สอน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 088-1566001 pennepa.pi@psru.ac.th 
HSP121 นางสาวปัทมา สิงห์ราช นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 063-6713685 Pattama.si@psru.ac.th 
HSP122 นางสาวมาติกา  บุญเชิดชู นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-6108594 matika.b@psru.ac.th 
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HSP123 นางสาวชลิดา  สังวรณ ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-1123026 Charida.s@psru.ac.th 
HSP124 นางสาวปวีณา  ม่วงบ้านยาง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 088-2930346 Paveena.m@psru.ac.th. 
HSP125 นายวิทยา  ขันพิมล นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 064-1541751 Wittaya.kh@psru.ac.th 
HSP126 นายอนุสรณ์   เจริญดี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 098-7505371 game10102540@gmail.com 
HSP127 นางสาวกัญญ์วรา  คงประดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 097-0695370 Kanwara.Kh@psru.ac.th 
HSP128 นางสาวฐิตินันท์  ศรีสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-0273087 thitinan.th1807@gmail.com 
HSP129 นางสาวกมลทิพย์  เกลียวกลม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 098-7486959 Kamontip.K@psru.ac.th 
HSP130 นางสาวพรภิสุทธิ์ สุกแตง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 080-5096427 Pornhisut.S@psru.ac.th 
HSP131 นายธนาวุฒิ  ตุ่มน้้า นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 092-2549839 Thanawut.Tu@psru.ac.th 
HSP132 นางสาวเจนจิรา  ทะสอน  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 092-3840199 Chenchira.T@psru.ac.th 
HSP133 นางสาวสุดาพร  ขวัญมาก นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-6024434 Sudaporn.K@psru.ac.th 
HSP134 นายณัฐธัญ  มงคล นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-3974294 Nattan.m@psru.ac.th 
HSP135 นางสาวทิพวรรณ  ป้องเศร้า นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 061-0414600  thiwawan.p@psru.ac.th 
HSP136 นางสาวศิริรัตน์ แจ่มศรี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-1399311 Sirirat.chae@psru.ac.th 
HSP137 นางสาวภัทรวดี นครจันทร์   นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-9193853  patarawadee.n@psru.ac.th 
HSP138 นางสาว กฤตพร เกิดป้อม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-2917506 Kittaphon.k@psru.ac.th 
HSP139 นางสาวรุ่งธิวา หล้าหาญ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 080-8469187  roongtiwa.l@psru.ac.th 
HSP140 นางสาวเสาวคนธ์ สุดตา นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-2345332  sawwakon.s@psru.ac.th 
HSP141 นางสาวคันธารัตน์ บดีรัฐ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-3098921 kantharat.v@psru.ac.th  
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HSP142 นางสาวสุดารัตน์  สีหาบุตร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-9561780  sudarat.sih@psru.ac.th   
HSP143 ศรัณย์พร หงษ์หิรัญ  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-2565807 Sarunpon.h@psru.ac.th 
HSP144 รติวันต์ แง้ม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-9258939 Ratiwan.k@psru.ac.th 
HSP145 นางสาว อรทัย ศิริพลพรม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-1234533 orathai.si@psru.sc.th 
HSP146 นางสาว จันทกร เพ็ชม่อม                                            นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 064-8485892 jantakon.p@paru.ac.th 
HSP147  นางสาว วชิมล ไชยจันทร ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 082-8806605  nuttawikan.c@psru.ac.th 
HSP148 นางสาว ธิดารัตน์ วารย ี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-7648705 thidarat.v@psru.ac.th 
HSP149 นางสาวสุพรรษา เสนากัง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 098-4282448 Suphansa.se@psru.ac.th 
HSP150 นางสาวลักษมณ ดอนดีไพร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-0311487 laksamon.d@psru.ac.th 
HSP151 นางสาวนิลาวรรณ จันทร์มัน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6191774 Nilawan.j@psru.ac.th 
HSP152 นายชนภรณ  เที่ยงไธสง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-3984484 chana.t@psru.ac.th 
HSP153 นางสาวสุชานันท์  ชาติช้านาญ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-1415163 suchanan.c@psru.ac.th 
HSP154 นางสาวธัญชนก  ยอดจันทร์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-3984484 tanshanok.y@psru.ac.th 
HSP155 นางสาวกนกพร  ไชยช่อฟ้า นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 087-7340852 Kanogporn.sine@gmail.com 
HSP156 นางสาวณีระสา ค้าภิโร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-2933599 nirasa.k@psru.ac.th 
HSP157 นางสาวชลิดา  นาครอด นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 095-3386220 Chalita_n@psru.ac.th 
HSP158 นางสาวอนัญญา จันทร์ชม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 082-5023854 Mind22341@gmail.com 
HSP159 นางสาวนิภาพร โสดาจันทร์  นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-9483730 Nipaporn.so@psru.ac.th 
HSP160 นางสาวประภาศรี กุลด้วง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-2527320 sss110841@gmail.com 



รหัส
ลงทะเบียน 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชา 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
หรือมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) โปรดระบุ 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

HSP161 นางสาวลินดา ขวัญเปรม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-9528385 linda.k@psru.ac.th. 
HSP162 นางสาวปิยะพร จันพร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 084-2374798 littlezaxy@gmail.com 
HSP163 นางสาวมยุลี แซ่ลี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-5908625 Mayulee.s@psru.ac.th 
HSP164 นางสาวศุภิสรา ยอดยิ่ง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-3879141 Supissara.y@psru.ac.th 
HSP165 นางสาวศิริพร อินเลี้ยง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 063-1140104 Siriporn.i@psru.ac.th 
HSP166 นางสาวสุพรรณี บุญมา นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 064-2219351 Suppannee.b@psru.ac.th 
HSP167 นางสาวสุทธิดา นุชพ่วง นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-8729568 Suttida.n@psru.ac.th 
HSP168 นางสาวอุมาพร  ชิดฉิมพลี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 097-9789175 umaporn.c@psru.ac.th 
HSP169 นางสาวศิริลักษณ์  วายุ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 064-9134264 Siriluck.w@psru.ac.th 
HSP170 นางสาวเคลือวรรณ ขุนเทพ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-5459871 Khluewan.k@psru.ac.th 
HSP171 นางสาวจิตตรี  แขกต้อย นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-2631834 Jhittree9892@gmail.com 
HSP172 นางสาวกาญจนา  แก้วกัน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 099-9675638 Kanjana.kae@psru.ac.th 
HSP173 นางสาวกชกร อินทะรังษี นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-6677542 kor.korchakorn@gmail.com 
HSP174 นางสาวเบญจพร จันทร์สอน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 088-7748894 benjaporn.j@psru.ac.th 
HSP175 นางสาวญาดา รักธรรม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 081-1317274 yada.r@psru.ac.th 
HSP176 นางสาวศรสวรรค์ ค้าอ่ิม นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 096-6623898 Sonsawan.kh@psru.ac.th 
HSP177 นางสาวสุกัญญา ทะชัน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 083-1648225 suganya.th@psru.ac.th 
HSP178 นางสาวรัตนาวลี ดีนวนพะเนา นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 062-2987249 rattanawalee.d@psru.ac.th 
HSP179 นางสาวกาญจนภัส ไชยขันธุ์ นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 091-2192705 Kanjanapat.c@psru.ac.th 



รหัส
ลงทะเบียน 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชา 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
หรือมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) โปรดระบุ 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

HSP180 นางสาวจินนิภา กิ่งกลางดอน นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6077233 chinnipha.k@psru.ac.th 
HSP181 นางสาวภัทธิรา อินจุ้ย นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 090-1482125 pattira.i@psru.ac.th 
HSP182 นางสาวเยาวลักษณ์ ยืนยาว นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 088-2822018 yaowalak.y@psru.ac.th 
HSP183 นางสาวชนิตรา  โหงมาตร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 080-5127084 chanitar08@gmail.com 
HSP184 นางสาวนันทิพร เอมรักษา นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 085-0516246 Nantiporn.a@psru.ac.th 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
HSP185 อาจารย์ ดร. ณภัทร วุฒธะพันธ์ อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-1405556 naphat.w@psru.ac.th 
HSP186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร  ใจอารีย์ อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 092-4985496 j_jaiarree@hotmail.com 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
HSP187 อาจารย์ ดร.ค้ารบ สมะวรรธนะ   อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 086-4492663 khamrop@yahoo.com 
HSP188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์   อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 081-9733471 pimchanok5512@gmail.com 
HSP189 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี   อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 082-4073516  
HSP190 อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 086-7303655 klodpeng@gmail.com 
HSP191 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ปรีชา มูลสาร   อาจารย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 0891798691  

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก (หน่วยงานภายนอก) 
HSP192 นางทรรศนีย์  ดีแจ้ง    เภสัชกร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 094-6172862 LEK_HERB@hotmail.com 
HSP193 นางสาวฐิติวรัดา  ค้าแสน   เภสัชกร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 089-4243695 Jazkygirl@gmail.com 

      



รหัส
ลงทะเบียน 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชา 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
หรือมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) โปรดระบุ 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

HSP194 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รั ก ษ า ร า ชก า ร แ ท น
อธิการบดี 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  suvaree.w@psru.ac.th 

HSP195 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก 

ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดี 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-1402112 siriemyuak@psru.ac.th 

HSP196 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  พุทธิวิศิษฎ์ ร อ ง ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 093-1405554 pputtivisit@gmail.com 

HSP197 อาจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง ร อ ง ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 093-1401221  

HSP198 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ ร อ ง ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 087-3237256 yuwadee_2516@psru.ac.th. 

HSP199 นางสาวกัลนิกา พูลผล หัวหน้าส้านักงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
HSP200 นางสาวปิยวดี  น้อยน้้าใส เจ้าหน้าที ่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
HSP201 นางสาวณัฐมน วิจารณกุล เจ้าหน้าที ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
HSP202 นายเจตน์นทีราช  เมืองมูล เจ้าหน้าที ่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   
HSP203 นางสาวรัตนา นาคสิงห์ เจ้าหน้าที ่ วิทยาสาสตร์เทคโนโลยี   
HSP204 นางสาวนิโลบล ฉ่้าแสง เจ้าหน้าที ่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ   



รหัส
ลงทะเบียน 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มสาขาวิชา 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ ,
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
หรือมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) โปรดระบุ 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

HSP205 นายชนกันต์  พันธ์อุดม เจ้าหน้าที ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 087-7633787  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

HSP206 นายกฤษณะ  บุญเทียน อาจารย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-4564657 K.thaijump@hotmail.com 
HSP207 น.ส.อุ่นเรือน  คล้ายทรัพย์ ครูการศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 086-9261402 EI_2520@hotmail.com 
HSP208 น.ส.ปราณี  ค้าแหง ครูการศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 087-1955001 Praneektoy@gmail.com 
HSP209 น.ส.สุนภิา  โพธิ์สิงห์ ครูปฏิบัติการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 087-8414070 Sunipa1975@gmail.com 
HSP210 น.ส.ดวงพร  นาคสิงห์ ครูปฏิบัติการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 082-4105980 Duangporn1710@gmail.com 
HSP211 น.ส.จิตร์ตา  ค้าฟัก ครูปฏิบัติการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-3913820 Jittakumfuk@gmail.com 

HSP212 นางวชิรญาณ์  ภู่เจริญ 
นักวิชาการศึกษา
พิเศษปฏิบัติการ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-7084752 Wachiraya_27@hotmail.com 

HSP213 น.ส.จุฑาทิพย์  บุญมา 
นักวิชาการศึกษา
พิเศษปฏิบัติการ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 095-2388608 Jutatip_nan18@hotmail.com 

HSP214 น.ส.จิราพร  อ่ิบเอิบ Note taker มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 065-0077782 Jiraporninerb@gmail.com 
HSP215 น.ส.รุจิรัตน์  โมตา Note taker มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 062-7691585 Kunlif14@gmail.com 
HSP216 น.ส.สุพรรษา  เบ้าสารี Note taker มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 096-6694998 Supansa4998@gmail.com 

 


