
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ  4th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

 “Sustainable Palliative Care : การดูแลประคบัประคองคุณภาพ....สู่ความยัง่ยืน” 

วนัที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

เขต 4 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 นางสาวกนกวรรณ สมตนดี  ลพบุรี     

2 นางสาวกนกวรรณ กองซุย  สระบุรี     

3 นางกนกวรรณ คนัธจรรย ์  สิงห์บุรี     

4 นางสาวกนกวณัย ์ บวัแช่ม   ปทุมธานี     

5 นางสาวกนกอร  รอดเรือง อ่างทอง 5411221784    

6 นางสาวกนลพร  จีนแจง้  นนทบุรี 5511236858    

7 นางกมลวรรณ  ชาติทองคาํ ลพบุรี     

8 นางสาวกรรณิกา อุทิศ ปทุมธานี 5811257356    

9 นางสาวกฤติยาภรณ์     อินทรวงษ ์ ปทุมธานี 5811256563    

10 นางสาวกฤษณี  ภาควฒิุ ปทุมธานี     

11 นางสาวกณัฐมณี วงศว์ชัรนนัท ์ สระบุรี     

12 นางสาวกลัยา   รักษจ์นัทร์ ปทุมธานี 5511236861    

13 นางสาวกาญจนา เกษกาญจน์  ปทุมธานี     

14 นางกิตติพร ประสงคย์นืยง  ปทุมธานี 4511036839    

15 นางสาวเกศวดี  ไกลถ่ิน ปทุมธานี     
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16 นางสาวแกว้กานดา บรรณา  ปทุมธานี     

17 นางสาวคณิศร   เตง็รัง  ลพบุรี 4511056273    

18 นางสาวจงรักษ ์  ปานอุบล อ่างทอง 4311152678    

19 นางสาวจรีพรรณ ผลพรม อ่างทอง 5211210528    

20 นางสาวจนัทนา ชูเกษร พระนครศรีอยธุยา 4411165943    

21 นางจนัทนา  จกัษุอินทร์ สระบุรี     

22 นางจนัทนี  เทพวณิช นนทบุรี     

23 นางสาวจารุณี แซ่ว ี ปทุมธานี     

24 นางสาวจิณพิชญช์า มะมม พระนครศรีอยธุยา 4511024340    

25 นางจิตรา จิตสงวนสุข สระบุรี     

26 นางจินดา ดวงเจริญ ปทุมธานี     

27 นางสาวจินตนา  เผือ่นพุก ปทุมธานี     

28 นางจินตนา  สดากร  ปทุมธานี     

29 นางสาวจินตหรา บุญเช่ือม ลพบุรี 5411224132    

30 นางสาวจิรานาฏ  เตารัตน์  ลพบุรี 5811259325    
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31 นางสาวจิราภร  อาจรักษา อ่างทอง 5411221790    

32 นางสาวจิราภรณ์    ประทุมขนัธ์  ปทุมธานี 5811259232    

33 นางสาวจิราภา คชวฒัน์  พระนครศรีอยธุยา     

34 นางจีรภา  วงศรั์ตน์  ปทุมธานี     

35 นางจีรวรรณ  ศรีธนชยัวงศ ์ สระบุรี 5311215522    

36 นางจุฑาจิต  สร้อยซา ปทุมธานี     

37 นางจุฑาทิพย ์ คงนุมติั  พระนครศรีอยธุยา     

38 นางจุไรรัตน์  ธรรมเพียร ลพบุรี     

39 นางสาวฉววีรรณ  เฟ่ืองมารยาท  นนทบุรี     

40 นางสาวชญานนัท ์  ทิพยล์ะมยั ลพบุรี 4311158182    

41 นายชนธญั  กล่ินพยอม  ปทุมธานี 4611106951    

42 นางสาวชญัญรัสย ์ เดชพิทกัษ ์ สระบุรี     

43 นางสาวชุติกาญจน์  กมลโรจน์สิริ สระบุรี     

44 นางซ่อนกล่ิน ทานนท ์ นนทบุรี 4511055300    

45 นางสาวฐิติพร จารุวฒัน์ ปทุมธานี 5011200897    
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46 นางณธญัญา   นนัทกานตก์ุล  สระบุรี     

47 นางสาวณภชัชา  วงษบุ์ญเพง็ สระบุรี 5011172110    

48 นางณฤทยั เมธสุทธ์ิ  นนทบุรี 5211212833    

49 นางณฐัฐา อาศณเลขา  ปทุมธานี     

50 นางณฐัณา  เรืองเนตร ปทุมธานี 4511010937    

51 นางณฐัริยสุ์ภา แสงประดิษฐ ์ สระบุรี 4511099833    

52 นางณทัฐิญา  อุลนรุต พระนครศรีอยธุยา     

53 นางณิตาภา ธีระกาญจน์ ปทุมธานี     

54 นางสาวดวงฤทยั อุบลเช้ือ  สระบุรี 4711181011    

55 นางสาวเติมสุข รักษศ์รีทอง ปทุมธานี     

56 นายทรงเดช    ประเสริฐศรี  ปทุมธานี 4711108895    

57 นางสาวทศันี  การวฒันี พระนครศรีอยธุยา     

58 นางสาวทิพยสุคนธ์  นิลผอ่งอาํไพ นครนายก     

59 นางทิพวลัย ์  บุญมี  ลพบุรี     

60 นางธรรศญา ปัญญา  สระบุรี 4811088734    

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ  4th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

 “Sustainable Palliative Care : การดูแลประคบัประคองคุณภาพ....สู่ความยัง่ยืน” 

วนัที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

เขต 4 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
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61 นางสาวธญัญารัตน์  บุญโทย  ปทุมธานี 5011199902    

62 นางธญัลกัษณ์  ประเสริฐศรี  พระนครศรีอยธุยา     

63 นางสาวธาริณี   เขมะวานิช  ปทุมธานี     

64 นางธิดาใจ  จนัทร์ฉาย สระบุรี     

65 นางสาวธิดารัตน์ แอบกล่ินจนัทร์  สระบุรี     

66 นางธีรนุช ชละเอม นนทบุรี     

67 นางนพวรรณ  สุกสีเหลือง  อ่างทอง 4511176042    

68 นางสาวนภพรพชัร  มัง่ถึก  นนทบุรี     

69 นายนราพงศ ์ ธีรอคัรวภิาส ปทุมธานี     

70 นางสาวนรินทร  ภูมิคอนสาร ลพบุรี 5811259352    

71 นางสาวนฤมล  ทองกร อ่างทอง     

72 นางสาวนฤมล  ทองเสม ปทุมธานี     

73 นางสาวนวชล  จงเปรมกิจไพศาล  ปทุมธานี     

74 นางสาวนวพรรษน์    ดีเดิน ปทุมธานี 5511235780    

75 นางนวลสนิท อตัตะเปโม  สระบุรี     
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76 นางสาวนนัทวรรณ์  จนัทร์ลาด  พระนครศรีอยธุยา     

77 นางสาวนนัทชัพร ธิปัดเป่า  ลพบุรี     

78 นางนยันา  สิงห์จนัทร์  สระบุรี     

79 นางนิตยา  ด่านพฒันมงคล อ่างทอง 4511084599    

80 นางสาวนิตยา ตะ๊คาํ ปทุมธานี     

81 นางสาวนิตยา ยะยอง  ลพบุรี 5811259316    

82 นางสาวนิสากร  วชิยั ปทุมธานี 5211210240    

83 นางนุชนารถ  ศรีสุขจิตรจรูญ  ปทุมธานี 4511003331    

84 นางเนตรทิพย ์  บุญชรัตน์ ปทุมธานี 4510124181    

85 นางสาวแน่งนอ้ย ประสิทธ์ิ นครนายก     

86 นางสาวบรรยง  มีนิรันดร์ สระบุรี 4511100706    

87 นางบวรลกัษณ์ ทองทวี  ปทุมธานี     

88 นางสาวบงัอร ศรประดิษฐ  สระบุรี     

89 รศ.บุญทิพย ์  สิริธรังศรี  นนทบุรี     

90 นางสาวบุญเสริม  กลมเกล้ียง พระนครศรีอยธุยา     
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91 นางสาวเบญจมาศ บุญเมือง อ่างทอง 5411221815    

92 นางประทุม หลาํร้ิว สระบุรี 4511099837    

93 นางสาวประทุมทิพย ์   ดาํสุวรรณ นนทบุรี     

94 นางสาวประไพ  พรมโนรี นนทบุรี     

95 นางสาวประไพ  ผลทรัพย ์ อ่างทอง     

96 นางประหยดั พึ่งทิม  สระบุรี     

97 นางสาวปริญญา  แร่ทอง  ปทุมธานี 4611097190    

98 นางปวริศา  ช่ืนบุญ  สระบุรี     

99 นางสาวปิยาภรณ์ โสคาํภา  ปทุมธานี     

100 นางสาวปูชิตา  วงัส์ด่าน  ปทุมธานี     

101 นางผกาทิพย ์ บวัพา  ปทุมธานี     

102 นางพนิดา ทองรุต  อ่างทอง 4511017743    

103 นางสาวพรพิมล  บุตรดีหงษ ์ พระนครศรีอยธุยา 5011199845    

104 นางสาวพรรณี มานิตย ์  นนทบุรี     

105 ผศ.ดร.พวงผกา  คงวฒันานนท ์  ปทุมธานี 4511034115    
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106 นายพชัรพล  พชัรพจนากรณ์ นนทบุรี     

107 นางสาวพชัรา  ตุ่มเด่น  ปทุมธานี 5611244811    

108 นางสาวพชัรินทร์ ใบละมุด   พระนครศรีอยธุยา     

109 นางพชัรี สุขสมโภชน์  อ่างทอง     

110 นางสาวพทัธนนัท ์ ชินราช  ลพบุรี 5411222387    

111 นางสาวพิชญสิ์นี นรสิงห์ ปทุมธานี 5711251797    

112 นางพิชามญชุ์ ชา้งแกว้  อ่างทอง 4311155920    

113 นางพิมพฉ์ว ี  เตชะภทัร  พระนครศรีอยธุยา     

114 นางสาวพิศมาศ  ขนุสนิท  พระนครศรีอยธุยา     

115 นางสาวเพญ็ประภา ดาํดี  ปทุมธานี     

116 นางสาวเพญ็ประภา ขนัทอง  นนทบุรี     

117 นางสาวภทัทิรา  วอ่งกิตติพงษ ์  ปทุมธานี 6011278221    

118 นางภสัรา พรสิบ  สระบุรี 4511004449    

119 นางสาวภามาศ  ทองกระจาย  นนทบุรี 5711249113    

120 นางสาวมณีทิพย ์ วรีะรัตนมณี พระนครศรีอยธุยา     
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121 นางสาวมนสันนัท ์ อตัตวนิช   ปทุมธานี     

122 นางมยรีุ  มัง่คัง่ นครนายก     

123 นางสาวมยรีุ  ลีกาํเนิดไทย นนทบุรี     

124 นางมรกต  อํ่าสกุล อ่างทอง 4511055813    

125 นางสาวมะลิ  วมิาโน  สระบุรี     

126 นางสาวมทันา  สังกะเพศ  ปทุมธานี     

127 นางสาวมาลินี เปล่งชยั ปทุมธานี     

128 นพ.ยทุธกรานต ์  ชินโสตร  พระนครศรีอยธุยา     

129 นางยพุา  สุทธิมนสั  นนทบุรี     

130 นางเยาวภา  ศรีบุรินทร์   นนทบุรี     

131 นางเยาวภาพร ปัตตนาโถ  ลพบุรี 6011238852    

132 นางสาวเยาวรัตน์ มชัฌิม  ปทุมธานี     

133 นางสาวรัตวรา  วงษจ๋ิ์ว พระนครศรีอยธุยา     

134 นางราตรี  คูณหอม นครนายก     

135 นางลดาวลัย ์ เนตรวจิิตร  พระนครศรีอยธุยา     
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136 นางลมยั พนมกุล  นนทบุรี 4511168079    

137 พ.อ.หญิงลดัดาวลัย ์  ดาราศร นนทบุรี     

138 นางสาวลีลาวดี  คลอ้ยเอ่ียม  นนทบุรี 511236912    

139 นางสาววณิสรา  คงพรปรารถนา ลพบุรี     

140 นางสาววรรณระวี อคันิจ  สระบุรี 4511023343    

141 นางวรรณา  จนัทร์สวสัด์ิ ปทุมธานี     

142 นางสาววรรณาพรรณ    จนัทร์แจ่ม  ปทุมธานี 4511166357    

143 นางวรัญญา ขวญัยนื อ่างทอง     

144 นางสาววรัญญา  โชตินิสากรณ์  ลพบุรี     

145 นางวรางคณา วภิาตะศิลปิน นนทบุรี     

146 นางสาววนัวสิาข ์    เอ้ือการณ์ ปทุมธานี 5511236918    

147 วลัภาวดี  โสมทอง ปทุมธานี 4511053064    

148 นางวลัลภา  แกว้บริวงษ ์ ลพบุรี 4511175430    

149 นางสาววลัลี เจียจนัทร์ นนทบุรี 5411224062    

150 นางวารีย ์  เสือคง  ปทุมธานี     
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151 นางวาสนา   อุดมศรีโยธิน นนทบุรี     

152 นางสาววภิาดา  คลา้ยคลึง  นครนายก     

153 นางสาววมิทิพย ์  จนัใจวงค ์   อ่างทอง     

154 นางวลิาวลัย ์  ดาวลอย  นนทบุรี     

155 นางวไิล  ก่ิงไทร  ลพบุรี     

156 นางศศิธร  แสงมาก  ลพบุรี     

157 นางศศิวมิล  ปานุราช  ปทุมธานี 5411229618    

158 นางสาวศลัสนีย ์  หร่ังเจริญ ลพบุรี 4511014402    

159 นางศิริญญ ์   รุ่งหิรัญ  ปทุมธานี     

160 นางสาวศิรินทิพย ์ ไลเ้สน  ปทุมธานี 5911272416    

161 นางศิริรัตน์  จนัทฑีโร สระบุรี 4511019188    

162 นางสาวศิริลกัษณ์ ชาญภูเขียว  ปทุมธานี 54112222257    

163 นางสาวศุภรัศม์ิ  พนัธ์ุธนะสิริ  อ่างทอง     

164 นางศุภลกัษณ์ ศุภศรี  อ่างทอง 4511017739    

165 นางศุภวรรณ์ ตราชู  นนทบุรี     
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166 นางสาวศุภชัญา  จิตรฉํ่า  อ่างทอง     

167 นางสาวสมบติั  บวับุตร  สระบุรี     

168 นางสมบูรณ์  ประหยดัทรัพย ์  สระบุรี 4511019164    

169 นางสมพร  นํ้าทบัทิม  สระบุรี     

170 นางสลิล  ศรีดว้งกงั สระบุรี 4511088582    

171 นางสาวสันธนา  เนียมโภคะ   พระนครศรีอยธุยา     

172 นางสายพิณ  แหวนทองคาํ  พระนครศรีอยธุยา     

173 นางสายรุ้ง  ยอดแกว้ อ่างทอง     

174 นางสาวสิริลกัษณ์ ศรีทา  สระบุรี     

175 นางสิริลกัษณ์ คงสุวรรณ อ่างทอง 4411160994    

176 นางสาวสุกญัญา ศรีตระการปฐม   นนทบุรี     

177 นางสุกญัญา  ไชยาพนัธ์ุ สระบุรี 4511023368    

178 นางสุจิตรา  โอฬารกิจวานิช  ปทุมธานี 4511057394    

179 นางสุชาวดี  ชยัเฉลิมพล สระบุรี 4511023358    

180 นางสาวสุนนัทา  เตโช  สระบุรี     
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181 นางสาวสุนีย ์ เอ่ียมศิรินุกูล ปทุมธานี 4511009416    

182 นางสุพตัรา แสงมาก  สระบุรี     

183 นางสุพตัรา ช่างสุพรรณ  นนทบุรี     

184 นางสาวสุพตัรา  หตัถคุณ  นนทบุรี     

185 นางสาวสุภตัรา  แกว้มี  สระบุรี 4411165221    

186 นางสาวสุภาวดี  ทบักลํ่า  ปทุมธานี 4611109061    

187 นางสุมาลี  ชูศกัด์ิศิลป์ ปทุมธานี     

188 นางสาวสุมิตรา  ยานํ้าทอง นนทบุรี 4711181337    

189 นางสุวพีว ์ ปีตานนทช์ยั พระนครศรีอยธุยา 4811077422    

190 นางสาวสุวมิล มะลิซอ้น พระนครศรีอยธุยา 4511023657    

191 นางเสาวณีย ์  องัศุธรารักษ ์ นนทบุรี     

192 นางสาวแสงเดือน  รุ่งศรี ปทุมธานี 5511235406    

193 นางสาวแสงระว ี บุญมา ลพบุรี     

194 นางสาวหทยัชนก  นิติกุล ปทุมธานี 5011200456    

195 นางสาวหทยัรัตน์  โกยทา สระบุรี 4811192173    
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196 นางสาวอนงค ์  อรุณรุ่ง พระนครศรีอยธุยา     

197 นางอนุรักษ ์  ป่ินสวสัด์ิ  พระนครศรีอยธุยา     

198 นางสาวอมรรัตน์ เทียกสีบุญ ปทุมธานี     

199 นางสาวอรสา  ไพรุณ  นนทบุรี 4511055328    

200 นางสาวองัคว์รา  ทองห่อ  ปทุมธานี 5611244849    

201 นางสาวอญัชลี  สายบุปผา ปทุมธานี     

202 นางสาวอญัชลี  สุนทรโชติ สระบุรี 5511166437    

203 นางสาวอุมาภรณ์ ร่วมทอง ลพบุรี     

204        

205        

206        

207        

208        

209        

210        

 


