
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเขต 6 
ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 

1 น.ส.กนกวรรณ           ฝำยส ำโรง สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
2 น.ส.กรอุมำ                 สรรคเ์ช้ือไพบูลย ์ รพ.แปลงยำว 
3 นำงกฤตพร                  อยูศ่รี รพ.บำงบ่อ 
4 นำงกลัยำณี                  แสงจนัทร์เรือง รพ.บำงบ่อ 
5 น.ส.กิติวรรณ              หตัถบูรณ์ รพ.พระสมุทรเจดียส์วำทยำนนท ์
6 นำงขวญัสุดำ               ส ำลี รพ.บำงบ่อ 
7 น.ส.จอมขวญั              วรรณมำลีรัตน์ รพ.พระปกเกลำ้ 
8 น.ส.จนัจนำกร            พรหมแกว้ สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
9 นำงจนัทร์เพญ็             อุงอ ำรุง กลุ่มงำนวชิำกำรพยำบำล 

10 นำงจินตนำ                 พนัธ์ภูวงษ ์ หอผูป่้วยก่ึงวกิฤตและศลัยกรรม 
11 นำงจิรำภรณ์               กำญจนเดชะ รพ.มะเร็งชลบุรี 
12 นำยจิรำย ุ                    ทองยอ้ย รพ.ชลบุรี 
13 น.ส.จุฑำรัตน์              เกิดเจริญ รพ.พุทธโสธร. 
14 น.ส.ชฎำภรณ์              ไหมชู รพ.มะเร็งชลบุรี 
15 นำงชุลินดำ                  ทิพยเ์กษร รพ.ชลบุรี 
16 นำงญำณิศำ                  มณีเขียว รพ.ชลบุรี 
17 นำงฐำนิต                     พิลำฤทธ์ิ รพ.ระยอง 
18 น.ส.ณภทัร                  บุตรอ่อน สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
19 พจอ.ณรงคช์ยั          สมใจ  รพ.สมเด็จพระยพุรำชสระแกว้ 
20 น.ส.ณีรนุช                  บริบูรณ์ รพ.ชลบุรี 
21 น.ส.ดวงฤดี                   มณีวงษ ์ งำนกำรพยำบำลผูป่้วยนอกเคมีบ ำบดั 
22 พ.ต.หญิงไตรรัตน์         วงศก์นัยำ รพ.ค่ำยนวมินทรำชินี (ชลบุรี) 
23 น.ส.นวพร                    ไพรวลัยส์ถำพร รพ.พระปกเกลำ้จนัทบุรี 
24 พญ.นทัธมน                  พงษพ์วั รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีระยอง 

25 น.ส.น ้ำผึ้ง                      ฮำรับบี รพ.สต.บำ้นคลองหน่ึง 
26 นำงนิศำกร                    พรพิทกัษด์ ำรง รพ.สมุทรปรำกำร 
27 น.ส.เนรัญชรำ               สำยกำล สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
28 นำงบงัอร            ทุมมำจนัทร์ รพ.สมเด็จพระยพุรำชสระแกว้ 
29 น.ส.บุษณี                      โคตะวงั สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
30 น.ส.เบญจวรรณ             สกลศุุภรัตน์ รพ.พุทธโสธร 
31 นำยประธี                       ทิษฐิธรรม รพ.สต.บำ้นโกรกแกว้ 
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32 น.ส.ประภำศรี                เจียรธนพร รพ.พุทธโสธร 
33 นำงประณีต                    ภูมิโคกรักษ ์ รพ.แปลงยำว 
34 น.ส.ปริศนำ                    จนัทรศรี รพ.ชลบุรี 
35 น.ส.ปรียำรัตน์                ขำวหนู รพ.มะเร็งชลบุรี 
36 ร.อ.หญิงปวณีำ              รีบวัชุม รพ.ค่ำยนวมินทรำชินี (ชลบุรี) 
37 น.ส.ปัทมำ                       อุดม รพ.ชลบุรี 
38 นำงปัทมำ                        เล็กวงษ ์ รพ.พระปกเกลำ้จนัทบุรี 
39 น.ส.ปำนวำส                เตชะอมรำนนัท สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
40 น.ส.พรรณพชัร              สกุลทรงเดช รพ.ชลบุรี 
41 นำยพลกฤษณ์            เพช็รหำญ รพ.สมเด็จพระยพุรำชสระแกว้ 
42 นำงเพลินพิศ           ไกยะวนิิจ รพ.ส ำโรงกำรแพทย ์
43 นำงไพรินทร์                 รุ่งเจริญ อำยรุกรรมชำย8 
44 น.ส.ภทัรำ                      พลอยงำม หอผูป่้วยหญิง 
45 น.ส.มทันำ                     ผลุงกระโทก รพ.แปลงยำว 
46 นำงมำรยำท                   สุจริตวรกุล รพ.ชลบุรี 
47 น.ส.มำลยัรัตนำ             จนัทร์สวสัด์ิ รพ.สต.บำ้นไทรทอง 
48 นำงเยำวลกัษณ์              ผลสวสัด์ิ รพ.แปลงยำว 
49 นำงเยำวลกัษณ์              พวงจิตร รพ.สมุทรปรำกำร 
50 นำงรณิดำ                      ไชยสมิตรกุล รพ.ชลบุรี 
51 นำงรัชดำ                        เจริญวฒันำ ศลัยกรรมทัว่ไปชั้้น5 
52 น.ส.ลดัดำวลัย ์              ศรีสุรำงค ์ รพ.พระปกเกลำ้จนัทบุรี 
53 นำงลำวลัย ์                    รักษนำเวศ กลุ่มภำรกิจดำ้นกำรพยำบำล 
54 น.ส.ล ำดวน                   ยิม้ละมยั รพ.สมุทรปรำกำร 
55 นำงวนิดำ                       เงินขำว หอผูป่้วยพิเศษ 
56 นำงวรณี            ปำมุนี  รพ.แหลมฉบงั 
57 น.ส.วรรณภรณ์              กุลละวณิชย ์ รพ.พุทธโสธร 
58 น.ส.วรรณิสำ                  อ่อนจนัทร์ สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
59 น.ส.วรำงคณำ                 อ่ิมจิตต ์ รพ.พระสมุทรเจดียส์วำทยำนนท ์
60 นำงวรำภรณ์                   วำ่นกระ กลุ่มงำนบริกำรดำ้นปฐมภูมิและองคร์วม 
61 น.ส.วรีภรณ์             แซ่เฮง้ รพ.บำงคลำ้ 
62 น.ส.วภิำรัตน์           รวดเจริญ สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
63 นำยวรัิตร                 ภู่เนตร สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
64 นำงศิริวฒันำ            ตั้งสมสุข รพ.พระสมุทรเจดีย ์
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65 นำงศุภญดำ              แสงสมเรือง สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
66 น.ส.ศุภำกร              แกว้ตำทิพย ์ รพ.พระปกเกลำ้จนัทบุรี 
67 นำงโศภิษฐ ์             วพิิศมำกุล รพ.ชลบุรี 
68 นำงสถำพร              กล่ินเกษร อำยรุกรรมหญิง5 
69 น.ส.สมคิด               พิระภำค สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
70 น.ส.สลิลทิพย ์         กมลศิริ รพ.แปลงยำว 
71 น.ส.สำธนีย ์            นำคเกษม รพ.หนองไมแ้ก่น 
72 นำงสำวติรี               ส่ือศิริธร รพ.สมุทรปรำกำร 
73 น.ส.สินีวรรณ          สำยหยดุ สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
74 นำงสีฟ้ำ                   เวหะชำติ รพ.บำงละมุง 
75 นำงสุกญัญำ             ขจรรัตน์ รพ.ระยอง 
76 นำงสุกำนดำ            สุจิตรธรรมคุณ รพ.สมุทรปรำกำร 
77 นพ.สุกิจ                  ธนประสิทธ์ิพฒันำ รพ.ขลุง 
78 นำงสุขชำดำ             เสำวกุล รพ.สต.หวัส ำโรง 
79 ภก.สุคนธิศ              สุขเณศกุล ส ำโรงกำรแพทย ์
80 นำงสุจิตรำ      ตนัธิกุล  รพ.สมเด็จพระยพุรำชสระแกว้ 
81 นำงสุดำรัตน์           ธนวรำงกูร รพ.พุทธโสธร 
82 น.ส.สุทธภำ            พลอยครบุรี สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
83 ร.อ.หญิงสุธำสินี     สุนทรชยั  รพ.ค่ำยนวมินทรำชินี (ชลบุรี) 
84 นำงสุปรำนี     ศรีพลำวงศ ์  รพ.ชลบุรี 
85 น.ส.สุพรรณี     แสงธำรำทิพย ์ รพ.ส ำโรงกำรแพทย ์
86 นำงสุภำพรรณ       ชูประเสริฐ รพ.เจำ้พระยำอภยัภูเบศร 
87 น.ส.สุภี                  วฒันสิทธ์ิ รพ.พระปกเกลำ้ 
88 น.ส.สุมำลี              กล่ินแยม้ สถำบนัรำชประชำสมำสัย 
89 นำงสุวรรณำ          อินทรชุมนุม รพ.ชลบุรี 
90 นำงเสำวณำ            เมรสนดั รพ.แปลงยำว 
91 นำงเสำวพชัร          เจตน์จุฑำรัตน์ รพ.บำงบ่อ 
92 พญ.หทยัวนั            สนัน่เอ้ือ รพ.บำงละมุง 
93 นำยอภิสิทธ์ิ            ศรีอ่ินแกว้ รพ.ระยอง 
94 นำงอรพิน               ค  ำโต รพ.สต.แปลงยำว 
95 น.ส.อรอุษำ             พุทธวเิศษสรรค ์ ICUอำยรุกรรม 
96 นำงอรัญญำ             แสวงพนัธ์ุ รพ.พุทธโสธร 
97 นำงอรัญญำ            ปำละกะวงศ ์ หอผูป่้วยประกนัสังคมชำย 
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98 นำงอรุณรัตน์          มีสัมฤทธ์ิ รพ.บำงจำก 
99 นำงอรุณี                 เลิศล ้ำ งำนกำรพยำบำลผูป่้วยนอกรังสีรักษำ 

100 น.ส.อจัฉรำวดี        เหมมำลำ หอผูป่้วยประกนัสังคมชั้น4 
101 น.ส.อำภสัรำ           ภูบวัดวง รพ.บำงละมุง 
102 น.ส.อุมำภรณ์         วจิิตรวงศ ์ ศลัยกรรมอุบติัเหตุชั้น4 
103 นำงอุลยั              อ่อนอนงค ์  รพ.ส ำโรงกำรแพทย ์  
104 นำงอุษณีย ์             จรเขต รพ.สมเด็จพระบรมรำชเทวณีศรีรำชำ 

 


