รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม เขต 13
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
chingchairit
1 น.ส.wannipa
2 น.ส.กชพรรณ ธี รำนันท์
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นำงกนกวรรณ
ระนำท
น.ส.กนกวรรณ ด้วงเขียว
น.ส.กนิษฐำ
จันทรคณำ
นำงกมลทิพย์
มีบุญ
น.ส.กรนิกำ
คงหนองลำน
นำงกรรณิ กำ
กันรัตน์
พ.ต.ท.กฤติชำติ กำจรปรี ชำ
น.ส.กฤติมำ
คลี่ฉำยำ
พ.ท.หญิงกัญญำ เกตุคง
น.ส.กันยำรัตน์ ตั้งพิเชษฐโชติ
พ.ต.ท.หญิงกิ่งแก้ว สุ จริ ตธรรม
นำงกุลนิษฐ์
ดำรงค์สกุล
นำงเกตุแก้ว
นิลยำน
น.ส.เกษร
แสงอุทยั
พ.ต.หญิงเกษศิรินทร์ สุ จำคำ
นำงงำมตำ
ทองกลัด
น.ส.จริ ยำ
ชื่นศิริมงคล
ร.อ.หญิงจำรุ ดำ จำรสิ ริวฒั นำ
พ.อ.หญิงจิตต์ศุภำ แสงไชย
น.ส.จิตรลดำ
ไวยศิลป์
พ.ท.หญิงจินตนำ นะมำตร์
นำงจินตนำ
อำจสันเที๊ยะ
นำงจิรำพร
วงษ์สุวรรณ
น.ส.จิรำพร
ใจลำ

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
พยำบำลประจำกำร

รพ.ศิริรำช
ศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ข 8 บุญรอด รุ่ งเรื อง
รพ.ศิริรำช
รพ.ศิริรำช
043มีนบุรี
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
ศูนย์ชีวำภิบำล
รพ.ตำรวจ
รพ.ศิริรำช
รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
รพ.ตำรวจ
กรุ งเทพ
รพ.รำชพิพฒั น์
รพ.นพรัตนรำชธำนี
หน่วยกำยภำพบำบัด
สถำบันประสำทวิทยำ
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
สำนักงำนแพทย์ทหำร
ศูนย์ชีวำภิบำล รพ จุฬำลงกรณ์
รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
รพ.ศิริรำช
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

น.ส.จุฬำพร
ยำพรม
ม.ล.ฉัตรลดำ
จรู ญโรจน์
น.ส.ชนิตำ
สกุลธนบูรณ์
น.ส.ชนิภำ
ยอยืนยง
น.ส.ชวัญญำ
ธีรวณิ ช
น.ส.ชิดชนก
ชัยรัตน์
นำงชุรีภรณ์
สี ลกันตสู ติ
นำงโชติกำ
ธรรมจง
นำยโชติวฒั น์
ลัทธะพำนิชย์
น.ต.หญิงฐำนิต ขอดทอง
นำงณัฐฐินนั ฐ์
วุฒิพฤกษ์
น.ส.ดลนภำ
สร่ ำงไธสง
น.ต.หญิงดวงกมล มงคลศิลป์
ผศ.ดร.ดวงใจ
รัตนธัญญำ
นำงดวงรัตน์
สมบัติไพรวัน
น.ส.ถุงเงิน
สุ ขบัณฑิตย์
นำยทวีสำร
ปำนเจริ ญ
นพ.ทัศนพงศ์
ไพริ นทร์
น.ส.ทิพทิวำ
อุทรักษ์
นำงทิพย์พร
สงวนทรัพย์
นำงทิพยรัตน์
หำญสื บสำย
นพ.ธีระพล
สมหมำยไชยำ
น.ท.หญิงนงนภัส ทองบ้ำนแป้ง
พ.ต.อ.หญิงนพมำศ ขำสมบัติ
นำงนภำรัตน์
เอนกบุณย์
น.ส.นลิณี
เชยกลิ่นพุฒ
นำงนวรัตน์
มีถำวร
น.ส.นันทิดำ
พึ่งประชำ

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.พญำไทนวมินทร์
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
ม.นวมินทรำธิ รำช
043มีนบุรี
รพ.เลิดสิ น
รพ.วชิรพยำบำล
รพ.สงฆ์
ชีวำมิตร วิสำหกิจเพื่อสังคม จำกัด
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
บ้ำน
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
ม. มหิดล
บริ ษทั ประกัน
รพ จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
มูลนิธิ Make-A-Wish ประเทศไทย
รพ.สงฆ์
รพ.จุฬำลงกรณ์
รพ.จุฬำลงกรณ์
โรงเรี ยนชำญกิจวิทยำ
รพ.เลิดสิ น
หอผูป้ ่ วย
รพ.ตำรวจ
โรงพยำบำลศิริรำช
ม.นวมินทรำธิ รำช
จุฬำฯ
รพ.ศิริรำช

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน

55
56
57
58
59
60

พ.ต.อ.หญิงนันทิยำ สุ จิรัตนกุล
นำงนันทิยำ
วัฒำยุ
น.ส.น้ ำผึ้ง
ปรัชญำคุณ
น.ส.นิฐิดำ
วรรณจักร
นำงนิตยำ
ปรัีชำยุทธ
นำงนิรภำ
กรึ งไกร

รพ.ตำรวจ
ม.มหิดล
รพ.เซนต์หลุยส์
RCU ตึกอัษฎำงค์ช้ นั 2
รพ.รำมำธิบดี
รพ.นพรัตนรำชธำนี

61

พ.ท.หญิง นิลภำ

สุ ขเจริ ญ

สำนักงำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรวิจยั กรมแพทย์
ทหำรบก

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

น.ส.นิศำกร
พญ.นิษฐำ
น.ส.นิสสรณ์
น.ส.นีรนุช
น.ส.นุสบำ
นำงแน่งน้อย
นำงบุญทิวำ
น.ส.บุญโรม
น.ส.เบญจมำศ
นำงเบญญำภำ
นำงประภำภร
น.ส.ปริ ญำภรณ์
พ.ต.อ.หญิงปรี ยำนุช
น.ส.ปวีณำ
น.ส.ปวีณำ
น.ส.ปัญจพร
นำงปำริ ชำต
น.ส.ปิ ยชนก
น.ส.ปิ ยะพร
ดร.ปิ ยะวรรณ
น.ส.ปิ โยรส

พ่วงมหำ
เอื้ออำรี มิตร
ไตรตรึ งษ์ทศั นำ
รอดเที่ยง
เสริ มรัตนวิศิษฎ์
สมเจริ ญ
สู่ วทิ ย์
กรึ มขุนทด
ตระกูลงำมเด่น
มุกสิ ริทิพำนัน
บำงประภำกร
พุม่ เจริ ญ
บุญเฉลิมวิเชียร
ศิวลิ ยั
ศรี บูรณ์
หงสะมัต
ศรี สังข์
วินทะชัย
วัฒนพงษ์
โภคพลำกรณ์
สกุลเนรมิตร์

พยำบำลบำนำญ
รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
รพ.รำชวิถี
รพ.ศิริรำช
ม.นวมินทรำธิ รำช
ม.นวมินทรำธิ รำช
บ้ำน
คณะพยำบำลศำสตร์ เกื้อกำรุ ณย์
ม.นวมินทรำธิ รำช
043มีมบุรี
รพ.สิ รินธร
รพ.ตำรวจ
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
สำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ
รพ.รำชพิพฒั น์
รพ.จุฬำภรณ์
รพ.บำงขุนเทียน
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
ม.มหิดล
รพ.ศิริรำช

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

น.ส.ไปรยำ
จุจนั ทร์
น.ส.ผุสดี
โกศลำรักษ์
พญ.พรรณทิภำ
ไตรประวัติ
นำงพรรณวดี
กิจสวัสดิ์
นำงพรวริ นทร์
นุตรำวงศ์
พ.อ.นพ.พลังสันติ์
จงรักษ์
น.ส.พักตร์วภิ ำ
ชัชวำลกิจกุล
น.ส.พัชริ นทร์
คำอินทร์
น.ส.พัชรี
แสงอรุ ณ
น.ต.หญิงพิมพ์พิศำ บำงตระกูล
น.ส.พิศมัย
บุตรงำม
นำยพีรพล
อ่อนลำยอง
นำงเพ็ญนภำ
ตองติดรัมย์
พ.ต.ท.หญิงแพรวพรรณ แดงอุดม
นำงภคพร
เที่ยวรอบ
น.ส.ภัณฑิรำ
สมบัติไทย
นำงภัทรำนิษฐ์
เอี่ยมปรี ชำกุล
นำงภัทรำพร
ภัทรนำวิก
พ.ท.หญิงภำลิณี
ขำวทอง
น.ส.ภิรมณ
ทองช่วย
น.ส.มุจลินท์
ภู่พนั ธ์
พฺ.จ.อ.หญิงยุวนิ
ทุมโนน้อย
น.ส.รมฤดี
ศรี ยำนนท์
นำงรวีวรรณ
ศรี เพ็ญ
พว.รสศุคณธ์
เจืออุปถัมย์
นำงรัฐศรันย์
สิ ริเวชพันธ์
น.ส.รัตติญำ
แซ่ ฮ่อง
น.ส.รัตติยำ
จันทจิต

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
รพ.เสรี รักษ์
บ้ำน
รพ.จุฬำลงกรณ์
รพ กรุ งเทพคริ สเตียน
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล
รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
รพ.จุฬำลงกรณ์
รพ.เวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิ ดล
รพ.รำชวิถี
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
รพ.เสรี รักษ์
สมำคมมัคคุเทศก์อำชีพแห่งประเทศไทย
รพ.เซนต์หลุยส์
รพ.ตำรวจ
วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

รพ.ศิริรำช
บ้ำน
กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
รพ.เสรี รักษ์
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
คณะพยำบำลศำสตร์ เกื้อกำรุ ณย์
รพ.บำรุ งรำษฏร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
รพ.สิ รินธร
รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

สวนสุนนั ทำ

ลำดับ
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

ชื่อ – สกุล
น.ส.รัตนำ
เลี้ยวสกุล
นำงรัศมี
ผ่องบุรุษ
น.ส.รัสริ นทร์
เสถียรภัทรนันท์
น.ส.รำตรี
ฉิมฉลอง
นำงรุ่ งขนิษฐ์
ทองพูล
น.ส.รุ ้งนภำ
ผำณิ ตรัตน์
ดร.ละเอียด
แจ่มจันทร์
นำยวชิรเขตต์
สุ คนั ธัง
น.ส.วนิดำ
วิญญูหตั ถกิจ
น.ส.วรรณำ
จำรุ สมบูรณ์
น.ส.วรรณี
จันทร์มำศ
น.ส.วรำภรณ์
ขุนอินทร์
น.ส.วรำภรณ์
อ่อนอนงค์
น.ส.วรำภรณ์
ดีน้ ำจืด
น.ท.หญิงวลัยลักษณ์ เอื้อไพบูลย์
นำงวัลภำวดี
โสมวงศ์
น.ส.วำสนำ
ชื่นใจหวัง
นำงวำสนำ
วังอินทร์
นำงวิจิตรำ
เล้ำตระกูล
นำงวิจิตรำ
คันธวิวรณ์
น.ส.วิมลพร
ปำปะเถ
นำงวิวรรณจนำ
งำมศิริอุดม
น.ส.ศรัณธรณ์
อภัยนอก
น.ส.ศศิกำนต์
สุ โข
น.ส.ศศิวมิ ล
หมอแก้ว
น.ส.ศิริลกั ษณ์
นิ่มนุ ช
น.ส.ศิวพร
เจริ ญผล
นำงศิวำพร
ตั้งสุ ณำวรรณ์

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
สปสช.
รพ.ตำกสิ น
รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
รพ.ศิริรำช
รพ.ศิริรำช
ม.มหิดล
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
รพ.ศิริรำช
เครื อข่ำยพุทธิ กำ
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
รพ.รำมำธิบดี
รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
คณะแพทย์ศำสตร์วชิรพยำบำล
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
บ้ำน
On call
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
รพ.ศิริรำช
รพ.ศิริรำช
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
รพ.ปิ ยมหำรำชกำรุ ณย์
พยำบำลบำนำญ
ม.นวมินทรำธิ รำช
-

ลำดับ
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

ชื่อ – สกุล
นำงสมใจ
น.ส.สมศรี
นำงสำธินกำญจน์
นำยสำยนต์
นำงสำยฝน
น.ส.สำยสิ ณีย ์
นำงสำลินี
นำยสิ ปปกร
พ.ท.หญิงสิ รพิชญ์
น.ส.สิ ริกร
น.ส.สิ ริพร
นำงสิ ริลกั ษณ์
น.ส.สุ กญั ญำ
น.ส.สุ กำนดำ
นำงสุ จนั ทรำ
นำงสุ ชิรำ
นำงสุ ฑำวรรณ์
นำงสุ ณี
น.ส.สุ ทิพร
น.ส.สุ ธำทิพย์
น.ส.สุ ธำรส
น.ส.สุ ธิพร
นำงสุ ธีกำญจน์
น.ส.สุ นิสำ
น.ต.หญิงสุ บรรณ
น.ต.หญิงสุ พรรณี
น.ท.หญิงสุ พตั รำ
น.ส.สุ พตั รำ

ทีเลนส์
สุ เมธ
ลออเงิน
ดีสว้สดิ์
มัง่ สู งเนิน
เลิศพรรักษ์
วำนิชรักษ์
ไชยสม
ภัทรธรรมำภรณ์
ไม้นนทรี
ศรี วลิ ยั
ศิลปสิ ทธิ์
มีสกุลทอง
อุสำหะ
ดีสวัสดิ์
ชัยวิบูลย์ธรรม
ไชยมูล
พนำสกุลกำร
ไชยบุตร
เชื้อภักดี
คนคล่อง
กำญจนวิสุทธิ์
ไชยลำภ
พ่วงสมบูรณ์
ทำระบุตร
วงศ์งำม
กิจวิสำละ
คงปลอด

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
รพ.จุฬำลงกรณ์
4511031617
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
เกษียณรำชกำร
รพ.เซนต์หลุยส์
วชิรพยำบำล
สำนักพยำบำล
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
รพ.พระมงกุฎเกล้ำ
รพ.ศิริรำช
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.พญำไทนวมินทร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รพ.เสรี รักษ์
เกษียณรำชกำร
โรงเรี ยนพยำบำลรำมำธิบดี
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.เลิดสิ น
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมัย

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
หอผูป้ ่ วยอำยุรกรรม
คณะพยำบำลศำสตร์ เกื้อกำรุ ณย์
ม.นวมินทรำธิ รำช
ร.พ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.เจริ ญกรุ งประชำรักษ์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

นำงสุ พินดำ
เรื องจิรัษเฐียร
ดร.สุ ภำ
เพ่งพิศ
นำงสุ ภำพ
เอื้อทวีพล
นำงสุ ภำพ
ภัทรำนนท์
น.ส.สุ รำงคณำ
คงเพชร
น.ส.สุ รีภรณ์
จันทร์ทอง
พ.ต.ท.หญิงสุ รีรัตน์ จำรุ หทัย
น.ส.สุ วรรณำ
วัฒนไกร
นำงสุ วมิ ล
แสงอรุ ณ
นำงแสงเดือน
เทียมรัตน์
นำงแสงเทียน
ธรรมลิขิตกุล
พ.ต.อ.หญิงโสภำ
ไกรวัฒนพงศ์
นำงโสภี
วิจิตรสงวน
นำยอเนก
เกตุสมพร
น.ส.อมรรัตน์
เสตสุ วรรณ
นำงอรชร
ศรี ไทรล้วน
ร.อ.หญิงอรวรรณ
เครื อเเป้ น
นำงอรวรรณ
กำญจนสิ นธุ์
น.ส.อรสำ
อัครวัชรำงกูร
น.ส.อะนันยำ
แรงดี
น.ส.อักษรำภัค
บัวเพ็ง
น.ส.อัจฉรี ยำ
ปทุมวัน
น.ส.อัญชนำ
ปลัดท้วม
นำงอัญชลี
สมโสภณ
นำงอำภรณ์
คุณีพงษ์
น.ส.อำรดำ
ดวงแก้ว
อ.ดร.ภญ.อำรยำ
ศรี ไพโรจน์
น.ส.อิบตีซำม
อุมำลี

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
ม.มหิดล
ม.มหิดล
สถำนีกำชำดที่ 11 วิเศษนิยม สนง.บรรเทำทุกข์ ฯ สภำกำชำดไทย

รพ.วชิรพยำบำล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รพ.ศิริรำช
รพ.ตำรวจ
รพ.เอกชน
รพ.สิ รินธร
สถำบันสุ ขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
คณะพยำบำลศำสตร์ เกื้อกำรุ ณย์
รพ.นวุติสมเด็จย่ำ
บ้ำน
รพ.ปิ ยมหำรำชกำรุ ณย์
คณะพยำบำลศำสตร์ เกื้อกำรุ ณย์
ม.นวมินทรำธิ รำช
รพ.พญำไทนวมินทร์
รพ.ศิริรำช
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
รพ.สิ รินธร
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ
รพ.รำมำธิบดี
รพ.เจริ ญกรุ งประชำรักษ์
รพ.รำมำธิบดี
สถำบันมะเร็ งแห่งชำติ
รพ.เลิดสิ น
ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิ ต
รพ.จุฬำลงกรณ์

ลำดับ
195
196
197

ชื่อ – สกุล
น.ส.อุบลรัตน์
น.ส.อุษณี ย ์
นำงอุสิชำ

ศรี พงศ์สุทธิ์
ศิริอุยำนนท์
วงศ์สุวรรณ

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
รพ.ตำกสิ น
กรุ งเทพฯ
บ้ำน

