
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม เขต 4 
ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 

1 นำงKusonsi            Toleb อิสระ 
2 น.ส.กมลทิพย ์         เขียวฉว ี รพ.อ่ำงทอง 
3 น.ส.กรชนก             ลิมปิชยัโสภณ สถำบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์

4 น.ส.กรรณิกำร์      ไชยแสน รพ.ดอนพดุ 

5 นำงกฤติยำณี            ก ำแพงนิล รพ.เสนำ 
6 น.ส.กำญจน์ณฏัฐำ   โพธ์ิกล่ิน รพสต.พระยำบนัลือ หมู่ 2 
7 น.ส.กำญจนำ            สีนำกสุก หน่วยงำนศลัยกรรมชำย 
8 นำงก ำไลรัตน์           ช ำนิสูงเนิน รพ.มะเร็งลพบุรี 
9 นำงกุลวดี                  แสงสวำ่ง รพ.อ่ำงทอง 

10 น.ส.เกษริน               อุบลวงศ ์ รพ.เสนำ 
11 นำงเขมจิต                 มุกดำดี รพ.มหำวชิรำลงกรณธญับุรี 
12 น.ส.คนึง                   คงอ่อน รพ.อ่ำงทอง 
13 น.ส.จงรักษณ์            อรรถำโชติ รพ.เสนำ 
14 นำงจนัทนำ                มณีวงศ ์ รพ.ชยับำดำล 
15 นำงจนัทนำ               จกัษุอินทร์ รพ.พระพุทธบำท 
16 น.ส.จำรุณี                 อ่อนลมยั รพ.เสนำ 
17 น.ส.จิตนภำ               วำณิชวโรตม ์ สถำบนัเวชศำสตร์สมเด็จพระสงัฆรำชญำณสงัวรเพื่อผูสู้งอำยุ 

18 น.ส.จิยะรัตน์             เจริญสมบติั รพ.อ่ำงทอง 
19 น.ส.จิรำพร                อำจรักษำ หอผูป่้วยในศลัยกรรมกระดูกและขอ้ 
20 นำงจีรำพร                 หิรัญรัตนธรรม สถำบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์

21 นำงจุฑำมำศ         วงษำ ร.พ.เสนำ 
22 พญ.ชนิดำ             บุญผอ่ง รพ.ปทุมธำนี 
23 น.ส.ชนิดำ            ไวยสุตรำ รพ.ธรรมศำสตร์ 
24 น.ส.ชญัญรัสย ์     เดชพิทกัษ ์ รพ พระพุทธบำท 
25 นำงณธญัญำ         นนัทกำนตก์ุล รพ.พระพุทธบำท 
26 น.ส.ณภชัชำ         วงษบุ์ญเพง็ รพ.สระบุรี 
27 นำงณฐันนัท ์        ประภำศิลป์ รพ.สิงห์บุรี 
28 นำงดรุณี               ลำภขจรสงวน รพ.ปทุมธำนี 
29 นำงดวงพร            สำยอร่ำม ส ำนกัวชิำกำรแพทย ์กรมกำรแพทย ์
30 น.ส.ทศันีย ์           สอนข ำ สสจ.นครนำยก 
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31 น.ส.ทัศันำวลี        ดำวสี รพ.เสนำ 
32 นำงธ ญลกัษณ์       ประเสริฐศรี โรงพยำบำล 
33 น.ส.ธนพร            เพช็รรุ่ง รพ.บำ้นหม่ี 
34 พญ.ธญัญพทัธ์      สุนทรำนุรักษ ์ รพ.ปทุมธำนี 
35 นำงธญัลกัษณ์       ประเสริฐศรี รพ.เสนำ 
36 นำงธิดำพร            ศิลประเสริฐ รพ. อ่ำงทอง 
37 น.ส.นภพรพชัร     มัง่ถึก มรภ.สวนสุนนัทำ 
38 นำงนฤมล             มธุพจน์ รพ.พระพุทธบำท 
39 นำงนวลนิตย ์   สำยสุวรรณ รพ..ดอนพุด 
40 นำงนิตยำ              ด่ำนพฒันมงคล ตึกพิเศษอำยรุกรรม 
41 นำงนุชนำถ              ช ำนิเชิงคำ้ รพ.บำ้นหม่ี 
42 น.ส.นุชสรำ              ศรนรำยณ์ รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
43 นำงนุศทิพย ์              แสนค ำ คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย ์
44 น.ส.เนียรนิภำ           บุญอว้น รพ.สระบุรี 
45 น.ส.แน่งนอ้ย            ประสิทธ์ิ ตึกผูป่้วยใน ภูอุทิศ ๑ 
46 น.ส.บรรยง               มีนิรันดร์ รพ.สระบุรี 
47 น.ส.บงัอร                 ศรประดิษฐ์ รพ.พระพุทธบำท 
48 น.ส.บุญช่วย              คลำ้ยเมือง รพ.พระนัง่เกลำ้ 
49 นำงบุญนิสำ              ไพบูลยสุ์วรรณ ICU 
50 นำงบุปผำ                  ป่ำแดง สถำบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์

51 น.ส.ประทุมทิพย ์      ด ำสุวรรณ งำน palliative 
52 น.ส.ประไพ               พรมโนรี รพ.ไทรนอ้ย 
53 นำยประภำส              ธนะ วพบ.สระบุรี 
54 น.ส.ปรำณี                 วทิยำรังษีพงษ ์ หอผูป่้วยใน 
55 นำงปรำรถนำ            สหสักุล รพ.สระบุรี 
56 นำงปองขวญั            พีรพฒันโภคิน สถำบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์

57 น.ส.ปัทำ                   ยิม้พงศ ์ รพ.สิงห์บุรี 
58 น.ส.ปำนหทยั           แกว้สะอำด รพ.บำงบวัทอง 2 
59 น.ส.ปิยนุช       มำกูล  รพ.ดอนพุด 
60 นำงปิยะพร               ผดุงพนัธ์ ส ำนกักฎหมำยกำรแพทย ์
61 นำงเปรมณพิชญ ์      ตั้งประเสริฐ รพ.เสนำ 
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62 น.ส.พรทิพย ์            ทีเจริญ รพ.อ่ำงทอง 
63 น.ส.พรทิพย ์            ปรีชำไชยวทิย ์ สถำบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์

64 นำงพรทิพย ์       เติมวเิศษ กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก  

65 นำยพรเทพ               มณีนพ รพ.มะเร็งลพบุรี 
66 นำงพรรณิภำ            นวลอนนัต ์ รพ.สระบุรี 
67 นพ.พชัรพล              พชัรพจนำกรณ์ รพ.ชลประทำน 
68 น.ส.พชัรำ                ตุ่มเด่น รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
69 นำงพชัรินทร์           แกว้รัตน์ รพ.มหำวชิรำลงกรณธญับุรี 
70 น.ส.พชัรินทร์          ใบละมุด รพ.เสนำ 
71 นำงพชัรี                   สุขสมโภชน์ รพ.อ่ำงทอง 
72 นำงพนันิภำ              นวลอนนัต ์ เวชกรรมสังคม 
73 นำงพิมพฉ์ว ี             เตชะภทัร รพ.เสนำ 
74 นำงพิศมำศ               ขนุสนิท รพ.เสนำ 
75 นำงเพียรศรี              จนัทร์พงษแ์กว้ รพ.สิงห์บุรี 
76 นำงภชัรี                   สมบติัที รพ.สระบุรี 
77 นำงภำรุณี                 แผน่ผำ รพ.พระพุทธบำท 
78 น.ส.ภำวณีิ                สุวงศ ์ รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
79 น.ส.มณีทิพย ์           วรีะรัตนมณี รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
80 นำงมยรุฉตัร             กนัยะมี ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
81 นำงมลธิรำ       แนบเนียน รพ.ดอนพุด 
82 น.ส.มณัฑกำ            โสภณ รพ.พระพุทธบำท 
83 นำงมลัลิกำ               พงศท์องค ำวงศ ์ รพ.อ่ำงทอง 
84 นพ.ยทุธกรำนต ์       ชินโสตร รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
85 น.ส.ยพุิน                  สุขสิงห์ รพ.บำ้นหม่ี 
86 นำงยพุิน                   ไตรพจน ์ รพ.เสนำ 
87 น.ส.เยำวรัตน์            มชัฌิม ม.ธธรรมศำสตร์ 
88 น.ส.รัชพรรณ            ผลสันติ รพ.อ่ำงทอง 
89 น.ส.รุ่งทิพย ์              นิลวเิชียร รพ.เสนำ 
90 นำงลดำวลัย ์              เนตรวิจิตร รพ.ลำดบวัหลวง 
91 นำงลดัดำวลัย ์           ข  ำงำม รพ.บำ้นหม่ี 
92 นำงไลลำ                   โอ่งเจริญ รพ.ลำดบวัหลวง 
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93 นำงวรภทัร                 แสงแกว้ รพ.ปทุมธำนี 
94 นำงวรรณำ                 ฉำยอรุณ รพ.มหำวชิรำลงกรณธญับุรี 
95 นำงวรรณำ                 หำมนตรี รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
96 น.ส.วรัญญำ               โชตินิสำกรณ์ รพ.บำ้นหม่ี 
97 นำงวรำพร                  สุนยต์ะคุ ร.พ.พระนครศรีอยธุยำ 
98 น.ส.วนัเพญ็                ควรสิน รพ.เสนำ 
99 น.ส.วลัยำ                    มีแสงนิล หน่วยงำนศลัยกรรมชำย 

100 น.ส.วำรุณี                  พุทธพิพิธ รพสต.คูส้ลอด 
101 นำงวำรุณี             กณัทะสอน รพ.สิงห์บุรี 
102 นำงวำสินี            ทรงแกว้ รพ.มหำวชิรำลงกรณธญับุรี 
103 นำงวภิำ               จ  ำนงคท์รัพย ์ รพ.อ่ำงทอง 
104 นำงวรัิลพชัร์        สระฉนัทพงษ ์ รพ.สระบุรี 
105 น.ส.ศศิวมิล         สวนส ำรำญ รพ. บำงปะกอกรังสิต2 
106 นพ.ศุภชยั            ยอดเยีย่ม รพ.พระพุทธบำท   
107 นำงสมพร           น ้ำทบัทิม รพ.เสำไหเ้ฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษำ 
108 นำงสมร              เรือนดี รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
109 นำงสร้อยทอง     ยอ้ยดี ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติเขต 4 สระบุรี 

110 นำงสลิล              ศรีดว้งกงั รพ.สระบุรี 
111 น.ส.สันธนำ        เนียมโภคะ รพ.เสนำ 
112 นำงสำยชล ศรทตัต ์  ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย 
113 นำงสุกลัยำ          เครือมำ รพ.บำงปะหนั 
114 น.ส.สุคนธ์          วรรธนะอมร ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
115 นำงสุจินต ์          หอมกระแจะ อุบติัเหตุฉุกเฉิน 
116 นำงสุนทรีย ์        ภู่ระยำ้ รพ.บำงปะหนั 
117 น.ส.สุนนัทำ        เตโช รพ.พระพุทธบำท 
118 น.ส.สุพี               แสงทอง สสอ.ลำดบวัหลวง 
119 น.ส.สุภตัรำ         แกว้มี รพ.พระพุทธบำท  สระบุรี 
120 นพ.สุภำพ           มะเครือสี รพ.นครนำยก 
121 น.ส.สุภำพร        พิมพำภรณ์ รพ.บำ้นหม่ี 
122 นำงสุภำวดี         วรช่ืน รพ.บำ้นหม่ี 
123 นำงสุรินทร์        มณีฉำย รพ หนองม่วง 
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124 นำงสุรีพร          คนละเอียด สถำบนัวจิยัและประเมินเทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์

125 นำงสุวรรณำ             อินทอง รพ.มหำวชิรำลงกรณธญับุรี 
126 นำงสุวำรี                  หงษท์อง รพ.พระพุทธบำท 
127 น.ส.เสำวลกัษณ์       สุกสุทธิ รพสต.พระยำบนัลือ 
128 น.ส.แสงระว ี           บุญมำ รพ.บำ้นหม่ี 
129 นำงโสพิณ                แกว้วลิยั รพ.มะเร็งลพบุรี 
130 น.ส.หทยัรัตน์          โกยทำ รพ.สต.พุค  ำจำน 
131 น.ส.อนงค ์               อรุณรุ่ง รพ.ลำดบวัหลวง 
132 น.ส.อโนชำ              กล่ินสุคนธ์ รพ.สิงห์บุรี 
133 นำงอมร                    กลัยพฤกษ ์ รพ.สระบุรี 
134 น.ส.อรนุช                เยื้อนแยม้ รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
135 น.ส.อรพินท ์            จ  ำนงคห์ำญ รพ.พระนครศรีอยธุยำ 
136 น.ส.อญัชลี               สุนทรโชติ รพ.สต.พระพุทธบำท 
137 อ.ดร.ภญ.อำรยำ       ศรีไพโรจน์ คณะเภสัชศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ 
138 น.ส.อำรีย ์                สะใบแพร รพ.อ่ำงทอง 
139 นำงอำรีรัตน์             พวงสกุล รพ.พระพุทธบำท 
140 นำงอุรำนนัท ์           จินดำอนนัตย์ศ รพ.สระบุรี 
141 น.ส.อุฬำริน              เล้ียงสกุล รพ.พระนัง่เกลำ้ 

 


