รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม เขต 5
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
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
น.ส.กรรณิ กำ ธันดำ
นำงกัญญำ
ฟ้ำรุ่ งเรื อง
น.ส.กิตติมำ
มัญญะหงษ์
น.ส.กิติมำ
ลิ้มประเสริ ฐ
พญ.กุลอนงค์ วิไลวรรณ
พญ.เกศรำ
นันทำภิรมย์พร
น.ส.จริ ยำ
ทวีผล
น.ส.จริ ยำ
ศรี สุขวงศ์วฒั นะ
นพ.จักรพันธ์ จันทร์ สว่ำง
นำงจันทนำ
กลิ่นนิล
ดร.จำรี ศรี
กุลศิริปัญโญ
น.ส.จิตรรดำ สิ งห์ปัญญำ
นำงจินตนำ
วรรณสกุล
นำงจิรภัทร์
อินทร์ทองน้อย
นำงฉวีวรรณ
ฤทธิ์ ล้ ำเลิศ
น.ส.ชนิดำภำ อินทร์ไพร
น.ส.ชลกนก
สิ ทธิลำภกุล
นำยชำคริ ต
สัตยำรมณ์
นำงชีวนั
ดำรำศรี ศกั ดิ์
น.ส.ฐิติรัตน์
ทับแก้ว
นำงณัชนรี
ลพสุ นทร
นำงณัฎฐนันท์ ตันติเกษตรกิจ
นำงณัฐกำนต์ ยมพุก
น.ส.ณัฐจำรี
วชิรปัทมำ
น.ส.ณัฐธยำน์ ภิรมย์สิทธิ์
น.ส.ณัฐธิดำ
กำกะนิก
น.ส.ณัฐยำ
พวงเขียว
น.ส.ดรุ ณี
เต็มนอง
นำยเตชินท์
ศรี สมพงษ์
นำงเตือนใจ
จำนงค์
นำยทินกร
บัวชู

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่17
รพ.นครปฐม
งำนผูป้ ่ วยใน
รพ.สมุทรสำคร
รพ.บ่อพลอย
รพ.บ้ำนแพ้ว
สสอ.สองพี่นอ้ ง
สสอ.สำมพรำน
รพ.ศุกร์ ศิริศรี สวัสดิ์
รพ.สมุทรสำคร
ม. เวสเทิร์น กำญจนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
รพ.มหำชัย 3
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่19
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
รพ.สต. ตำบลกระทุ่มล้ม
รพ.สต.บ้ำนดงเกตุ
รพ.สต.บ้ำนลองตอง
รพ.รำชบุรี
รพ.บำงปลำม้ำ
ICU
รพ.สต วัดไผ่โรงว้ว
รพ.สต.ห้วยผักชี
รพ.สมุทสำคร
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
รพ.ศุกร์ ศิริศรี สวัสดิ์
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.เจ็ดเสมียน
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ลำดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ – สกุล
นำงทิพวรรณ
นำงธรรยธรณ์
ร.ต.หญิงธัญพร
น.ส.ธัญรดี
นำงธัญวรัตน์
นพ.ธีระชัย
น.ส.นภัสสรณ์
น.ส.นฤมล
นำงนวรัตน์
นำงนวลจันทร์
นำงนันตพร
นำงนันท์พร
นำงนันทวรรณ
นำงบุบผำ
น.ส.ประดิษฐ์
พญ.ประไพ
นำงปรำณี
น.ส.ปริ ญลดำ
น.ส.ปัทมำ
น.ส.ปำริ ชำติ
น.ส.ปิ ยำภรณ์
น.ส.ผกำ
นำงผำณิ ต
นำงพรเพ็ญ
นำยพัชรวิชช์
นำงพัชรำกร
นำงพัชรี
นำงพันทิพย์
น.ส.พิรินดำ
นำงพิรุณ
นำงภัณฑิรำ
นพ.ภำณุทศั น์

ยงภูมิพุทธำ
อนุกูลชำญชม
จิตเจริ ญ
อำทิตย์
เลี้ยงชีพ
คงเอี่ยมตระกูล
พิริยศิรนนท์
วิปุโร
ศรำวุธสกุล
ศรี ศกั ดำ
อุดมสุ ข
จิตร์เพ็ชร
หลำเพิกสื บ
สุ วรรณฉัตรกุล
ปัตเมฆ
ตันประเสริ ฐ
พูลยม
ศรี ภทั รำพันธุ์
คุ่ยดี
หำญธนะสุ กิจ
วโรตม์ถนกิจ
แก้วมณี
เยีย่ มสวัสดิ์
เอกชะอุ่ม
พัชรเกียรติกนก
หมอนทอง
ตันศิริ
ศิริสุขโภคำ
สุ วรรณ
เนตรศิริ
มงคลหงส์
ปิ ยะนันทสมดี

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
รพ.รำชบุรี
รพ.รำชบุรี
หอผูป้ ่ วยสำมัญและอำกำรหนัก
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่19
รพ.สมุทสำคร
รพ.บ้ำนโป่ ง
รพ.หนองหญ้ำไซ
รพ.สมุทรสำคร
รพ.บ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่17
รพ.สมุทรสำคร
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก ม.มหิดล
รพ.สต.ตำบลหอมเกร็ ด
รพ.เมตตำประชำรักษ์ (วัดไร่ ขิง)
รพ.บำงสะพำนน้อย
รพศ.รำชบุรี
รพ.บำงแพ
รพ.ศุกร์ ศิริศรี สวัสดิ์
รพ.เจ็ดเสมียน
รพ.เจ็ดเสมียน
รพ.นครปฐม
รพ สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่ๅึ
รพ.บำงปลำม้ำ
รพ.สต.บ้ำนดงเกตุ
รพ มะกำรักษ์
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
รพ.นครปฐม
หน่วยงำนส่ งเสริ มสุ ขภำพ
รพ.รำชบุรี
รพ.สมุทรสำคร
รพ.เจ็ดเสมียน

ลำดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ – สกุล
นำงมณภำ
พญ.มนัญญำ
นำงมยุรี
นำงรัชนก
น.ส.รุ จิรำ
น.ส.เรณู
น.ส.เรไร
น.ส.ลักษมี
นำงลัดดำวัลย์
นำงลำดวน
นำงวนิดำ
นำงวรรณฤดี
นำงวรรณำ
นำงวรัทยำ
นำงวรำพร
น.ส.วรำภรณ์
น.ส.วริ ยำ
นำงวลีรัตน์
นำงวัชรี
นำงวัลย์ลดำ
น.ส.วัลลภำ
น.ส.วำรุ ณี
น.ส.วำรุ ณี
นำงวำสนำ
นำงวิรัชดำ
น.ส.วิไลวรรณ
นำยวีรยุทธ
น.ส.วีรวรรณ
นำงศรัญญำ
น.ส.ศรี สำโรช
นำงศรี สุรำงค์
น.ส.ศศิธร

กลัน่ บุศย์
วรรณไพสิ ฐกุล
แก้วจันทร์
แสงศรี มณี กร
เทียนทอง
อำจสำลี
ยอยรู ้รอบ
สุ ดดี
ธีรภำพชัยศรี
แจ้งชัดใจ
สิ งหชำติปรี ชำกุล
ศิริธรรม
อุ่นยิง่ เจริ ญ
อินภมร
บุญยะธำน
นิเกศรี
ลิ้มสกุล
เอี่ยมสำอำงค์
สุ ขสมบัติ
เลำหกุล
จิตรกสิ กร
เสี่ ยงบุญ
วัฒนเสำวลักษณ์
ดอกกะเบำ
แป้นน้อย
เอี่ยมเทศ
ศรี ทุมสุ ข
ห้วยหงษ์ทอง
อินทรศักดิ์
เที่ยงแท้
พัฒธนำนุรักษ์
บุตรจันทร์

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
รพ.ห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ
รพ.บ้ำนโป่ ง
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
รพ.ด่ำนช้ำง
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
สสอ.สองพี่นอ้ ง
รพ.สมุทรสำคร
รพ.บำงเลน
รพ.รำชบุรี
รพ.เจ็ดเสมียน
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่17
หอผูป้ ่ วยกุมำร 2 เคมีบำบัด
ศูนย์ดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องที่บำ้ น
รพ.สมุทรสำคร
รพ.บำงแพ
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
สสอ.สำมพรำน
รพ.สมุทรสำคร
รพ.บำงแพ
สสจ.สมุทรสำคร
รพ.เจ็ดเสมียน
รพ.บำงปลำม้ำ
หอผูป้ ่ วยใน ( ตกพิเศษ )
รพสต บ้ำนกุ่ม
ม.รำชภัฏเพชรบุรี
รพ.นครปฐม
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่17
รพ.ห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
รพ.มหำชัย3

ลำดับ
96
97
98
99
100
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
126
127

ชื่อ – สกุล
น.ส.สมปอง
นำงสลิลทิพย์
น.ส.สลิลลำ
นำงสุ จิตรำภรณ์
น.ส.สุ ดใจ
น.ส.สิ ริมำ
น.ส.สุ ทธิทิพย์
น.ส.สุ ธิษำ
นำงสุ นทรี
นำงสุ ปรำณี
นำงสุ พรรณี
น.ส.สุ พตั ร
น.ส.สุ พิชำ
นำงสุ ภมำส
น.ส.สุ ภำพร
น.ส.สุ ภำพร
น.ส.สุ ภำภรณ์
นำงสุ รภี
นำงสุ รีพร
นำงสุ รียพ์ ร
น.ส.แสงทอง
น.ส.แสงเพ็ญ
นำงโสภิต
นพ.อกนิษฐ์
นำยอภิวชิ ญ์
น.ส.อมรรัตน์
น.ส.อมรรัตน์
นำงอรอนงค์
น.ส.อังสนำ
น.ส.อัญชลี
นำงอัญชลี
น.ส.อุบลวรรณำ

ใจกล้ำ
แสงศร
เลิศวงศ์อุดมพร
มีเปรมปรี ด์ ิ
ตั้งประดิษฐ์
แสงสุ วรรณ
ศรี ตำล
คงมัน่
ผำสุ ขดี
โกมลวำณิ ช
จันทรวรกำญจน์
เดชกล้ำหำญ
เงียบรอด
ทับขำ
แสงลำ
ดำวดี
ระงับพิษม์
ดอกยอ
สิ นสุ ภำงค์
เยื้องทิพย์
โสภณวัฒนะโภคำ
เขียวชะอุ่ม
ใจอำรี ย ์
พันธุ รัตน์
ทัง่ เหมือน
คำเพรำะ
เปี่ ยมรอด
รุ่ งสว่ำง
จรู ญชัยคณำกิจ
เลำห์เจริ ญบัณฑิต
นวลคล้ำย
เรื อนทองดี

สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
หอผูป้ ่ วยหนักอำยุรกรรม
รพ.สต.อ้อมใหญ่
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
ม.มหิดล
รพ.สมุทรสำคร
รพ.หัวหิ น
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
รพ.บำงสะพำนน้อย
รพ.หลวงพ่อเปิ่ น
รพ.สมุทรสำคร
รพ.ห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ
รพ.ห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ มะกำรักษ์
รพ.มหำชัย 3
ศูนย์สุขภำพหลุยส์โชเวต์
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.บ่อพลอย
รพ.ด่ำนช้ำง
รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่17
สสอ.สำมพรำน
รพสต.บ้ำนหนองปลิง
รพ.เจ้ำคุณไพบูลย์ พนมทวน
รพ.ห้วยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ
รพ.สต.บ้ำนตำกแดด
รพสต บ้ำนท่ำไชย
สสอ.สำมพรำน
รพ.เจ็ดเสมียน
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
รพ.ด่ำนช้ำง
ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี
รพ.บำงปลำม้ำ

