
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 9 

ลาํดับ ช่ือ สกุล จังหวดั 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 นางเกศราภรณ์  อึงพงศพ์นัธ์  บุรีรัมย ์     

2 นางสาวขนิฐา  อะมุตะคุ นครราชสีมา 4711182478    

3 นางสาวจรีวรรณ ปลดักอง  นครราชสีมา     

4 นางจนัทรา  ภิญโญ  นครราชสีมา 5111017788    

5 นางสาวจิราวรรณ สิงห์สกล ชยัภูมิ     

6 นางสาวเจนจิรา  ปัญญานิติกุล บุรีรัมย ์     

7 นางชลลดา   งอนสาํโรง  นครราชสีมา     

8 นางสาวดรรชนี  สินธุวงศานนท ์  นครราชสีมา     

9 นางธญัยธรณ์ เกษรแกว้ สุรินทร์     

10 นางนิภาวลัย ์ จรัสศรี นครราชสีมา   5011083151    

11 นางสาวปาริชาติ  คงทน  บุรีรัมย ์     

12 นางสาวปุณณดา  เก้ือรัชกุล บุรีรัมย ์ 5111103235    

13 นายพงศธร  ซงดอน นครราชสีมา 5311219164    

14 นางพวงพิศ ยางนอก  บุรีรัมย ์     

15 นางสาวพฒันี คาํพิทกัษ ์ ชยัภูมิ 4511013792    
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16 นางภณศา  เวยีงนนท ์ นครราชสีมา 4511078060    

17 นางมณี สุทธิธรรม บุรีรัมย ์     

18 นางสาวมณีรัตน์  พินิตธรรมนาถ นครราชสีมา     

19 นางสาวรติกร  ครองศรี  นครราชสีมา 5411223234    

20 นางระพีพรรณ ศิลารักษ ์ นครราชสีมา     

21 นางรัชนีกรณ์ ปานวงษ ์ สุรินทร์     

22 นางลภิสรา  สวสัดิรักษ ์  ชยัภูมิ 4511013811    

23 นางสาววชิราภรณ์ สุภาโสตร์ นครราชสีมา     

24 นางวภิาวรรณ หาญคง  ชยัภูมิ 5911272359    

25 นางศิริมา โกมารทตั ชยัภูมิ 4511013857    

26 นางสาวสมใจ อรรคเนตร นครราชสีมา 5111172877    

27 นายสาธิต กา้นทอง ชยัภูมิ     

28 นางสายใจ  พงษพ์ิมาย นครราชสีมา 4511018420    

29 นางสาวสิริมา แสวงผล บุรีรัมย ์     

30 นางสุกญัญา  พาสวา่ง  บุรีรัมย ์     
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31 นางสาวสุณฎัดา คเชนทร์ชยั นครราชสีมา     

32 นางเสาวรส  ประเทืองชยัศรี  นครราชสีมา     

33 นางสาวอรุณี  หนากลาง  นครราชสีมา     

34 นางสาวอรุณี  ไพรศรี  ชยัภูมิ 5011089306    

35 นางสาวอยัรินทร์ พิพฒัน์ชาติกุล นครราชสีมา 4711089492    

36 นางเอมอร ดอกแขมกลาง  นครราชสีมา     
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