
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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 นางสาวกนกวรรณ ฝายสาํโรง สมุทรปราการ 5211185640    

2 นางสาวกรุณา เจริญนวรัตน์  ฉะเชิงเทรา     

3 นางกฤชญา พรหมนาค  จนัทบุรี     

4 นางกอบแกว้ แกว้นอ้ย  สมุทรปราการ     

5 นางกญัชุริญ  แสงอิน  สมุทรปราการ 5511166487    

6 นางสาวกบัยา อนุสาสนนนัท ์  ชลบุรี     

7 นางกลัยา เพียรแกว้ ฉะเชิงเทรา 4511031109    

8 นางกาญจนา ธรรมเท่ียง  ชลบุรี     

9 นางสาวกิติยา  ตน้สิน  สระแกว้     

10 นางสาวกินนร  ศิริมุณี  ฉะเชิงเทรา 4711182040    

11 นางสาวกุลธิดา พลเยีย่ม  ชลบุรี     

12 นางกุสุมา  วสันตช่ื์น ระยอง 4511169794    

13 นางสาวเกสรี  เลิศประไพ  สมุทรปราการ 4511022677    

14 นางสาวจงจินต ์  มาลยั  ฉะเชิงเทรา     

15 นางจรินทร์  ขะชาติ  จนัทบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

16 นางสาวจนัจนากร พรหมแกว้  สมุทรปราการ     

17 นางจิรฐา  แจ่มศรี  สระแกว้ 4511004652    

18 นางสาวจุฑาทิพย ์ สุขเกิด  ฉะเชิงเทรา     

19 นางสาวจุฑามาศ รัตนทาหงส์  สมุทรปราการ     

20 นาวาตรีหญิงเจนจิรา  ศิริปักมานนท ์  ชลบุรี     

21 นางชญาดา  จริยะพร  สมุทรปราการ     

22 นางสาวชลกร   คงศิริ ชลบุรี     

23 นางสาวชวลกัษณ์ แกว้ใหญ่ ชลบุรี 5911267821    

24 นางฐิตาภรณ์  เรืองสวสัด์ิ ฉะเชิงเทรา 4511031132    

25 นายณฐักฤต  พฒันาค  สมุทรปราการ     

26 นางณฐัญานญั  เล็กเลอสรรค ์  ชลบุรี     

27 นางสาวณฐัฐา บริบูรณ์ ชลบุรี     

28 นางณฐันิช  ทรัพยสิ์ทธิกุล  สมุทรปราการ     

29 นางณีรนุช  บริบูรณ์  ชลบุรี     

30 นางดวงกมล ตนัประวติั  จนัทบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

31 นางสาวเด่นนภา  สุขสาํราญ  ฉะเชิงเทรา     

32 นางสาวธญัสุดา  จตัตุสอ  สมุทรปราการ 5411225352    

33 นางธสัมน นามวงษ ์   จนัทบุรี     

34 นางสาว ธิดา พงษสุ์ธีถาวร  สมุทรปราการ     

35 นางสาวธิดารัตน์ วงศษ์า  สมุทรปราการ     

36 นางนพวรรณ  เกศโพคะศิริ  ฉะเชิงเทรา     

37 นางนภา ทองศีรสมบูลณ์  ตราด     

38 นางสาวนํ้าผึ้ง  ฮารับบี  ฉะเชิงเทรา     

39 นางนิตยา  จิตติเรืองเกียรติ  ชลบุรี     

40 นางสาวนิตยา  ช่อมณี  ชลบุรี     

41 นางสาวนิภาพรรณ  นิลทรัพย ์  ฉะเชิงเทรา     

42 นางนิศากร  พรพิทกัษด์าํรง  สมุทรปราการ 4511022736    

43 นางสาวนุชนาฎ  จอกทองคาํ สมุทรปราการ 5711248195    

44 นางสาวนุชนารถ ป้องแกว้ สมุทรปราการ 4511172672    

45 นางสาวเนตรนภา มะยม  ชลบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

46 นางเนาวรัตน์ ศรีสวสัด์ิ  ระยอง     

47 นางสาวบงัอร เหรียญทอง  สมุทรปราการ     

48 นางบงัอร  ทุมมาจนัทร์  สระแกว้     

49 นางสาวบุษณี  โคตะวงั  สมุทรปราการ     

50 นางบุษบา ยนิดีสุข  สระแกว้     

51 นางบุษยา พรหมศรี ฉะเชิงเทรา 4511031129    

52 นางเบญจมาพร ศรีจาํปา สมุทรปราการ 4511041168    

53 นางสาวประภสัสร สลกัษร  สมุทรปราการ     

54 นางปราณีต  ภูมิโคกรักษ ์  ฉะเชิงเทรา     

55 นางสาวปริศนา  จนัทร์ศรี  ชลบุรี     

56 นางปวนัรัตน์ ปะทีปะวณิช สมุทรปราการ 4511008511    

57 นางปวณีา  พานิชานุรักษ ์   จนัทบุรี     

58 นางปวณีา  ทววีติยารักษ ์ ระยอง 4611107939    

59 นายปะธีร์ ทิษฐิธรรม ฉะเชิงเทรา 5411227378    

60 นางปัทมา  เล็กวงษ ์ จนัทบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

61 นางสาวปานทิพย ์ พุฒซอ้น  สมุทรปราการ     

62 นางปิยะนุช ดามะพร  ฉะเชิงเทรา     

63 นางผสุดี ฟุ้งสวสัด์ิ  ฉะเชิงเทรา     

64 นางพจนารถ เสริญสุขสัมฤทธ์ิ  ฉะเชิงเทรา     

65 นางสาวพชรพร  ฝะสูงเนิน  ชลบุรี     

66 นางสาวพรพรรณ  วนันา สระแกว้     

67 นางพรพิไล  น่ิมสิริวงัโส สมุทรปราการ 4511009167    

68 นางสาวพรสุดา  นิลสุวรรณ สมุทรปราการ     

69 นางสาวพลอยพชัชา ไกรรัตน์อมรเดช  ชลบุรี     

70 นางสาวพชัราภรณ์   คชาโภชน์ ฉะเชิงเทรา 5811258263    

71 นางสาวพชัรินทร์ พรมแพง  สระแกว้     

72 นางพชัรีย ์ พรหมสิงห์  ชลบุรี     

73 นางสาวพิชชนนัท ์  อุยยานุกูล สมุทรปราการ     

74 นางสาวพิยนรรฐ์ ประชุมพนัธ์ุ  สมุทรปราการ     

75 นาวาตรีหญิงไพรลลดา กล่ินหอม  ชลบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

76 นางสาวภารตรี หาญชนะชยั  ฉะเชิงเทรา     

77 นางภาวนา  มัง่มี สมุทรปราการ 4711026242    

78 นางสาวภิษฐจี์รัชญ ์  พชัรกุลธนา  สมุทรปราการ     

79 นาวาตรีหญิงมยุรี  วอ่งทัง่  ชลบุรี     

80 นางมารยาท  สุจริตวรกุล ชลบุรี     

81 นางมินตกาญจน์  กาญจนเดชะ ฉะเชิงเทรา 5211186982    

82 นางสาวมินลา นาคหนุน ชลบุรี     

83 นางยพุิน ทองเพช็ร  สระแกว้     

84 นางสาวยวุรี กล่ินเกษร สมุทรปราการ     

85 นางเยาวลกัษณ์  ผลสวสัด์ิ ฉะเชิงเทรา 4511060652    

86 นางรณิดา สารวรางคก์ูร สมุทรปราการ 4511046020    

87 นางรณิดา  ไชยสมิตรกุล  ชลบุรี     

88 นางสาวรัชนีภรณ์ มาลี  ชลบุรี 5811258016    

89 นางสาวรัตนา สินธีรภาพ  สมุทรปราการ     

90 นางสาวลกัษณารีย ์  ทิทา  สมุทรปราการ     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

91 นางลดัดา  เอ่ียมกลา้หาญ สมุทรปราการ 4511022699    

92 นางล้ินจ่ี ภิบาลวงศ ์  ชลบุรี     

93 นางวรณี ปานมุนี  ชลบุรี     

94 นางสาววรรณภรณ์  ศิริเลิศ  ชลบุรี     

95 นางสาววรรณภรณ์  กุลละวณิชย ์ ฉะเชิงเทรา     

96 นางสาววรัญญา   ชินวงค ์  สมุทรปราการ     

97 นางวราภรณ์  มานะเลิศ  ฉะเชิงเทรา     

98 นางสาววรีภรณ์  แซ่เฮง้  ฉะเชิงเทรา     

99 นางสาววนัระว ี หิรัญ  จนัทบุรี     

100 นางวาสนา  ธนะโชติ ฉะเชิงเทรา 5211108468    

101 นางวภิาดา พร้อมพูนสุข  ชลบุรี     

102 นางสาววภิารัตน์ รวดเจริญ  สมุทรปราการ     

103 นางสาววลิยัพนัธ์ บุญรอดสาํราญ สระแกว้     

104 นางวไิล  รังรงทอง สมุทรปราการ 4511046059    

105 นางสาววไิลพร วรเกตุ  ปราจีนบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

106 นางศศิธร จูเจริญ  ฉะเชิงเทรา     

107 นางสมพร วศิาลกมล ฉะเชิงเทรา     

108 นางสมศรี  ออ้มเขต  ฉะเชิงเทรา     

109 นางสาวสารินี รัตนคนัทรง  สมุทรปราการ     

110 นางสาวสินีวรรณ สายหยดุ สมุทรปราการ 4911050937    

111 นางสีฟ้า เวหะชาติ  ชลบุรี     

112 นางสาวสุกญัญา  สิงห์แกว้ สมุทรปราการ 5711248241    

113 นางสาวสุกญัญา  ถึกแปลก  สมุทรปราการ     

114 นางสุกานดา สุจิตรธรรมคุณ  สมุทรปราการ 4511022707    

115 นางสุขชาดา  เสาวกุล  ฉะเชิงเทรา 4511018762    

116 นางสาวสุขฤทยั  มุจนานนท ์ ระยอง     

117 นางสาวสุชาณี  ล้ิมนุกูล  สมุทรปราการ     

118 นางสุดารัตน์ ธนวรางกูร ฉะเชิงเทรา     

119 นางสาวสุนนัทา กองคาํ  ชลบุรี     

120 นางสุพตัรา บวัดี ชลบุรี     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

121 นางสาวสุภชัชา ถนอมสวย ชลบุรี     

122 นางสาวสุภาพร  ตราชู  ระยอง     

123 นางสาวสุภาภรณ์ ทองวงษ ์ สมุทรปราการ 4411158784    

124 นางสุภาวดี โกมลสิงห์ ชลบุรี     

125 นางสาวสุภี วฒันสิทธ์ิ จนัทบุรี     

126 นางสุมนชนก  เรืองฤทธ์ิ สมุทรปราการ 5811060554    

127 นางสาวสุมาลี แสนสงศ ์   สมุทรปราการ     

128 นางสาวสุริฉาย ทองรอด ฉะเชิงเทรา     

129 นางสาวสุวภิา  แกว้เกิด  สมุทรปราการ     

130 นางสาวสุวมิล บงัเกิดผล  สมุทรปราการ     

131 นางเสาวณา  เมรสนดั  ฉะเชิงเทรา 4611096310    

132 นางเสาวนีย ์ เลือกนารี  สระแกว้     

133 นางอโณทยั  เทียมเพง็ ปราจีนบุรี     

134 นางสาวอโนมา  บุญเลิศ  สมุทรปราการ     

135 นางสาวอภิรดี  การะเกต  สมุทรปราการ     

 



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

136 นางสาวอมรินทร์ กะนะหาวงศ ์ สมุทรปราการ 4511045786    

137 เรือเอกหญิงอรทยั   เทียนทอง ชลบุรี 501120280    

138 นางอรพิน  คาํโต  ฉะเชิงเทรา 4511176437    

139 นางอรวรรณ เรไรวรรณ  ฉะเชิงเทรา     

140 นางอรัญญา ปาละกะวงศ ์  ฉะเชิงเทรา     

141 นางสาวอคัริยา  สมรรคบุตร  สมุทรปราการ 4511055895    

142 นางสาวองัคณา  ศรีวรัิญ  ตราด     

143 นางองัสนา  แสงสวสัด์ิพงศ ์   สมุทรปราการ     

144 นางสาวอจัฉรา  พว่งภู่  ตราด     

145 นางอญัธิกา หตัถาพงษ ์  ตราด     

146 นางอมัพร  วรภมร  ฉะเชิงเทรา     

147 นางสาวอาภาพรรณ มณีรัศยากร  ฉะเชิงเทรา     

148 นางอิชญา พงษอ์ร่าม  สมุทรปราการ     

149 นางสาวอินทิรา แสงอรุณ ฉะเชิงเทรา     

150 นางอุไร ทองทาบ  ชลบุรี     



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 6 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

151 นางอุษณีย ์  จรเขต  ชลบุรี     

152        

153        

154        

155        

156        

157        

158        

159        

160        

161        

162        

163        

164        

165        

 


