
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟม

1 นาง กชพรรณ สินารักษ 4711184929 กบินทรบุรี นาง กชพรรณ สินารักษ ธรรมดา 262

2 นางสาว กชมน สุนโย 5911265606 สถาบันโรคทรวงอก นางสาว กชมน สุนโย ธรรมดา 57

3 นางสาว กมลรัตน แสงบํารุง 5111205282 ชัยภูมิ นางสาว กมลรัตน แสงบํารุง ธรรมดา 85

4 นาย กมลศักดิ์ กลมกลิ้ง 4611105242 เพชรบูรณ นาย กมลศักดิ์ กลมกลิ้ง ธรรมดา 67

5 นางสาว กรรณิกา แกวมะโหสด 4511172691 บานบึง นางสาว กรรณิกา แกวมะโหสด ธรรมดา 309

6 นางสาว กรรณิการ กระเวน 4811193006 มะเร็งลพบุรี นางสาว กรรณิการ กระเวน ธรรมดา 249

7 นางสาว กระษัตรี ทองเกตุ 6011281690 แพทยปญญา บริษัท ไทยกอส จํากัด ธรรมดา 107

8 นางสาว กัญญา ศรีตะวัน 5111203240 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว กัญญา ศรีตะวัน ธรรมดา 223

9 นางสาว กัญญารัตน เกียกระจาง 4511010995 สมุทรสาคร นางสาว กัญญารัตน เกียกระจาง ธรรมดา 17

10 นางสาว กัณฐิกา ตั้งพงษ บัวใหญ โรงพยาบาลบัวใหญ ธรรมดา 162

11 นาง กันยสินี วิเศษสิงห 4611101891 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 60

12 นางสาว กัลยกร ปุยะติ 5911268281 รอยเอ็ด นางสาว กัลยกร ปุยะติ ธรรมดา 31

13 นาง กัลยวดี ศรีสดใสสกุล 4811193892 หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ธรรมดา 167

14 นางสาว กาญจนวดี พานิช 5911265637 สถาบันโรคทรวงอก บริษัท ไทยกอส จํากัด ธรรมดา 79

15 นางสาว กาญจนา ปรัชญาเกรียงไกร 4511010828 สมุทรสาคร นางสาว กาญจนา ปรัชญาเกรียงไกร ธรรมดา 25

16 นางสาว กาญจนา ตั้งโชควัฒนะ 4611103739 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ธรรมดา 171

17 นาง กาญจนา คลี่แกว 5011200398 บานบึง นาง กาญจนา คลี่แกว ธรรมดา 311

18 นางสาว กานดา พิพัฒนเลิศมงคล 4511014775 กลาง ธรรมดา 272

19 นางสาว กิ่งกาญจน ภูหัวไร 5711249413 สระบุรี หางหุนสวนจํากัด แบรนด เมดิคอล ซัพพลาย ธรรมดา 138

รายชื่อผูเขารวมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลหองผาตัด ประจําป 2561

ออกใบเสร็จในนาม

บริษัท ฮอสปแคร จํากัด (สํานักงานใหญ) 

  



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

20 นาง กิ่งดาว ผูกดวง 4611017875 แกลง นาง กิ่งดาว ผูกดวง ธรรมดา 252

21 นางสาว กุลิสรา นอบนอม 5411222837 สุรินทร นางสาว กุลิสรา นอบนอม ธรรมดา 219

22 นางสาว เกศกมล วรรณคะนึง 5911267651 บานแพว (องคการมหาชน) บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด ธรรมดา 195

23 นาง เกศริน อินทรบุหรั่น 5211058664 เพชรบูรณ นาง เกศริน อินทรบุหรั่น ธรรมดา 65

24 นางสาว เกศษริน คําวังจันทร 5911272180 วิภารามแหลมฉบัง นางสาว เกศษริน คําวังจันทร ธรรมดา 16

25 นาง เกศินี ชาวสวนแกว 4511066023 ชัยภูมิ นาง เกศินี ชาวสวนแกว ธรรมดา 87

26 นางสาว เกศินี ศรีอินทรสุทธิ์ 5711249919 เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ธรรมดา 345

27 นาง ขจีมาศ คูบารมี 4511009547 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล นาง ขจีมาศ คูบารมี ธรรมดา 206

28 นางสาว ขนิษฐา สาพาที 6011279780 กบินทรบุรี นางสาว ขนิษฐา สาพาที ธรรมดา 265

29 นาง ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา 4511082096 ชลบุรี นาง ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา ธรรมดา 110

30 นางสาว ขวัญชวัลกัญจน ธีระศักดิ์คชา 4611105843 - ธรรมดา 350

31 นางสาว ขวัญดาว งามสม 4311153226 พระพุทธบาท นางสาว ขวัญดาว งามสม ธรรมดา 94

32 นางสาว ขวัญตา นุสา 5711249957 เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) นางสาว ขวัญตา นุสา ธรรมดา 128

33 นางสาว คณิตสรณ มหึมา 4511089940 กําแพงเพชร นางสาว คณิตสรณ มหึมา ธรรมดา 3

34 นางสาว คนึงนิจ ยางสูง 5511233769 หัวหิน ธรรมดา 9

35 ร.อ. คมเดช พรมมา 5711022106 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ร.อ. คมเดช พรมมา ธรรมดา 283

36 นาง จรินยา วิเศษวุฒิ 4611044624 สกลนคร นาง จรินยา วิเศษวุฒิ ธรรมดา 197

37 นาย จักรพงษ ขันธสิทธิ์ 4611105358 พระนครศรีอยุธยา นาย จักรพงษ ขันธสิทธิ์ ธรรมดา 296

38 นาย จักรภพ จงสืบสิทธิ์ 5011201692 สุรินทร นาย จักรภพ จงสืบสิทธิ์ ธรรมดา 216

39 นางสาว จันทรฉาย โรคา 5511232453 สมุทรปราการ นางสาว จันทรฉาย โรคา ธรรมดา 244

40 นางสาว จันทรเพ็ญ ชวนเส็ง 4511010829 ดําเนินสะดวก นางสาว จันทรเพ็ญ ชวนเส็ง ธรรมดา 11

บริษัท อะควาสตาร จํากัด 23/9 ซ.ศูนยวิจัย 

   

บริษัท เอฟ.ซ.ีพี จํากัด 45 ม.4 ต.คลองอุดม

   

โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ต.หัวหิน อ.หัวหิน 

 



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

41 นางสาว จันทรเพ็ญ เอี้ยวถาวร 4411164138 กระทุมแบน นางสาว จันทรเพ็ญ เอี้ยวถาวร ธรรมดา 289

42 นางสาว จันทรอัมพร รุณดี 4511018660 พนมสารคาม นางสาว จันทรอัมพร รุณดี ธรรมดา 140

43 นางสาว จันทิรา รอดประยูร 5211213673 สมุทรสาคร นางสาว จันทิรา รอดประยูร ธรรมดา 18

44 นางสาว จารวี อินทรนอก 6011277400 สระบุรี หางหุนสวนจํากัด แบรนด เมดิคอล ซัพพลาย ธรรมดา 135

45 นาง จารุณี ตั้งใจรักการดี 4611094018 หัวหิน ธรรมดา 95

46 นางสาว จารุวรรณ นุชเจริญ 5911271641 บานแพว (องคการมหาชน) บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด ธรรมดา 194

47 นางสาว จิตติมา ชลอกลาง 4611100480 โนนสูง นางสาว จิตติมา ชลอกลาง ธรรมดา 307

48 นางสาว จิราพรรณ ปุนประเสริฐผล 4811188976 สมุทรสาคร นางสาว จิราพรรณ ปุนประเสริฐผล ธรรมดา 19

49 นางสาว จิราพรรณ อรุณศิริ 6011376145 หัวหิน ธรรมดา 103

50 น.ต.หญิง จุฑามาศ คูณมา 5011199696 ภูมิพลอดุลยเดช หองผาตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ธรรมดา 92

51 นางสาว จุฑารัตน ตั้งพรประเสริฐ 4511002163 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 58

52 นางสาว เจติยา ชิเนหันหา 5911270809 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว เจติยา ชิเนหันหา ธรรมดา 270

53 นาย เจษฎากรณ ฐานคร 5111207853 สถาบันบําราศนราดูร นาย เจษฎากรณ ฐานคร ธรรมดา 324

54 นางสาว เจษฎาภรณ พาลาด 6011273827 รอยเอ็ด นางสาว เจษฎาภรณ พาลาด ธรรมดา 33

55 นางสาว เจษนาฏฐ ปานเชียงวงค 5611240295 สมุทรสาคร นางสาว เจษนาฏฐ ปานเชียงวงค ธรรมดา 22

56 นางสาว ฉวีวรรณ ฤกษดีมงคล 4311154929 กําแพงเพชร นางสาว ฉวีวรรณ ฤกษดีมงคล ธรรมดา 4

57 นาง ฉวีวรรณ สระสงค 4511009540 วชิรพยาบาล บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ธรรมดา 69

58 นางสาว ฉัตรวิมล อางสมบุญ 5511238609 พุทธโสธร นางสาว ฉัตรวิมล อางสมบุญ ธรรมดา 42

59 นางสาว ฉัตรสุดา แกวขจร 5611243235 สถาบันโรคผิวหนัง นางสาว ฉัตรสุดา แกวขจร ธรรมดา 147

60 นาง ชฎาพร วสวานนท 5011020310 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 62

61 พว. ชฎายุ พูลทองคํา 5911267829 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พว. ชฎายุ พูลทองคํา ธรรมดา 284

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

62 นางสาว ชลธิชา ควรยิ้ม 5311215239 กระทุมแบน นางสาว ชลธิชา ควรยิ้ม ธรรมดา 291

63 นางสาว ชลธิศา โสธน 4511032780 พระนั่งเกลา หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรท ซัพพลาย ธรรมดา 1

64 นางสาว ชลิดา ชาตรี 6011277408 ชลบุรี นางสาว ชลิดา ชาตรี ธรรมดา 119

65 นาย ชัยวัฒน คุมภัย 4511172303 สิงหบุรี นาย ชัยวัฒน คุมภัย ธรรมดา 191

66 นาย ชาญวิทย ตั้งสุวรรณกุล 5711252034 ชลบุรี นาย ชาญวิทย ตั้งสุวรรณกุล ธรรมดา 113

67 นางสาว ชุติกาญจน โตบารมีกุล 6011274198 ราชบุรี นางสาว ชุติกาญจน โตบารมีกุล ธรรมดา 184

68 นางสาว ชุติมา ตนายะพงศ 6011276133 หัวหิน ธรรมดา 102

69 นาง ชุลีพร จําปาเกตุ 4411161141  - นาง ชุลีพร จําปาเกตุ ธรรมดา 122

70 นางสาว ชุลีพร พิมพแพทย 4611096534 อรัญประเทศ ธรรมดา 267

71 นางสาว ชุลีพร ประดาสุข 4711185946 สถาบันบําราศนราดูร นางสาว ชุลีพร ประดาสุข ธรรมดา 323

72 นางสาว ฑิฆัมพร ศรีทวีกาศ 5711254822 บางละมุง นางสาว ฑิฆัมพร ศรีทวีกาศ ธรรมดา 276

73 นางสาว ณฤดี แกนจันทร 4911198154 หัวหิน ธรรมดา 99

74 นางสาว ณัฏฐา คาดี 5111204874 ทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 229

75 นางสาว ณัฏฐิดา หนองคาย 5911266676 กลาง ธรรมดา 209

76 นางสาว ณัฐกุล ศรีสวัสดิ์ 5511232515 สมุทรปราการ นางสาว ณัฐกุล ศรีสวัสดิ์ ธรรมดา 245

77 นางสาว ณัฐชญา การุณธนกุล 4511013578 ชลบุรี นางสาว ณัฐชญา การุณธนกุล ธรรมดา 111

78 นางสาว ณัฐฐาพร ใจกําแหง 5811258101 บางละมุง นางสาว ณัฐฐาพร ใจกําแหง ธรรมดา 281

79 นางสาว ณัฐพร แสงอรุณ 5311218504 สถาบันบําราศนราดูร นางสาว ณัฐพร แสงอรุณ ธรรมดา 325

80 นางสาว ณัฐรดา เมงชวย 5111203336 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว ณัฐรดา เมงชวย ธรรมดา 268

81 นางสาว ณัฐวีกานต คําสอ 6011277424 ชลบุรี นางสาว ณัฐวีกานต คําสอ ธรรมดา 117

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   

บริษัท ออมนิเมด จํากัด 12 ซ.คูบอน13แยก1

    

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   บริษัท พ.ีเอส.ฮอสพิทอล โปรดักส จํากัด 

589/163 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ชั้น32 

   บริษัท อิมแพลนเท็ค จํากัด 111/231 ม.11 

    



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

82 นางสาว ณิชภัคร ดอกประโคน 5311215296 สมุทรสาคร นางสาว ณิชภัคร ดอกประโคน ธรรมดา 21

83 นางสาว ณิชาพร อาตยะพันธุ 5611246917 แกลง นางสาว ณิชาพร อาตยะพันธุ ธรรมดา 259

84 นาง ณิศราพรรณ จองสุวรรณ 4511021635 พระนั่งเกลา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี ธรรมดา 45

85 พ.จ.อ.หญิง ดวงใจ ปะระวันนา 5211171344 สมเด็จพระปนเกลา พ.จ.อ.หญิง ดวงใจ ปะระวันนา ธรรมดา 125

86 นางสาว ดวงดาว บัวเรือง 5311216872 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว ดวงดาว บัวเรือง ธรรมดา 225

87 นางสาว ดวงหทัย พรอมไพบูลย 4711183222 พระนครศรีอยุธยา นางสาว ดวงหทัย พรอมไพบูลย ธรรมดา 294

88 นาง ดาวรุง ใจเมือง 4511046029 สมุทรปราการ นาง ดาวรุง ใจเมือง ธรรมดา 235

89 นางสาว ดาวศุกร เมี่ยงคลองคราม 5311215824 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน จํากัด ธรรมดา 173

90 นางสาว ตองจิตร เอี่ยมสมบูรณ 4511172612 กระทุมแบน นางสาว ตองจิตร เอี่ยมสมบูรณ ธรรมดา 288

91 นางสาว ตะวัน ไชยสาร 4411162473 หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ธรรมดา 166

92 นางสาว ทัศนัย คงพันป 5711249408 สระบุรี หางหุนสวนจํากัด แบรนด เมดิคอล ซัพพลาย ธรรมดา 137

93 นาง ทัศนีย ไทยแท 4511033269 พระนครศรีอยุธยา ธรรมดา 343

94 นาง ทาริกา บํารุงราษฎร สุรินทร นาง ทาริกา บํารุงราษฎร ธรรมดา 214

95 นาง ทิพวรรณ เชาวสุโข 4511009521 วชิรพยาบาล บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ธรรมดา 70

96 นางสาว ทิพวรรณ เตชนันท 4611095217 เวชการุณยรัศมิ์ ธรรมดา 328

97 นางสาว ทิพาพร มาลัยวงศ 5711249974 แกลง นางสาว ทิพาพร มาลัยวงศ ธรรมดา 258

98 นาย ธนบดี สุวรรณรังค 6011274389 ชลบุรี นาย ธนบดี สุวรรณรังค ธรรมดา 116

99 นางสาว ธนพร อรุณแสง 4611096302 สิงหบุรี นางสาว ธนพร อรุณแสง ธรรมดา 192

100 นางสาว ธนัชญา แกนอินทร 4911103484 กําแพงเพชร นางสาว ธนัชญา แกนอินทร ธรรมดา 5

101 นาง ธัญญรัตน หลอเรืองศิลป 4511013770 ชัยภูมิ นาง ธัญญรัตน หลอเรืองศิลป ธรรมดา 80

102 นางสาว ธัญญลักษณ ปนแกว 5811262410 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน จํากัด ธรรมดา 175

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย 

    

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 29 ซ.

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

103 ร.อ.หญิง ธิราพร แสงทอง 5911056081 สมเด็จพระปนเกลา ร.อ.หญิง ธิราพร แสงทอง ธรรมดา 123

104 นางสาว ธีรนุช สวัสดิวงษ 4811191837 พุทธโสธร นางสาว ธีรนุช สวัสดิวงษ ธรรมดา 39

105 นางสาว นงนภัส ออนละออ 4711178765 กลาง ธรรมดา 208

106 นางสาว นพรัตน สรอยทอง 4311152721 หัวหิน ธรรมดา 97

107 นาง นราธิป เติมประยูร 4711187028 พระนั่งเกลา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี ธรรมดา 44

108 นางสาว นริศรา อนันท 5611240957 สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ธรรมดา 333

109 นาง นฤมล ศรีอินทรงาม 4511023040 นพรัตนราชธานี นาง นฤมล ศรีอินทรงาม ธรรมดา 73

110 นางสาว นฤมล แสนทวีสุข 5511238217 แหลมฉบัง นางสาว นฤมล แสนทวีสุข ธรรมดา 151

111 นาง นวลจันทร คูสุวรรณ 4511010824 ดําเนินสะดวก นาง นวลจันทร คูสุวรรณ ธรรมดา 10

112 นาง นวลอนงค ปาเบา 5011198951 แหลมฉบัง นาง นวลอนงค ปาเบา ธรรมดา 150

113 นางสาว นัชชา ปอแกว 6011277397 ชลบุรี นางสาว นัชชา ปอแกว ธรรมดา 118

114 นางสาว นันทนา เผากันทา 5911269115 บานแพว (องคการมหาชน) บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด ธรรมดา 196

115 นางสาว น้ําทิพย ชาญณรงค 4811189986 ชัยภูมิ นางสาว น้ําทิพย ชาญณรงค ธรรมดา 86

116 นางสาว น้ําทิพย พิมพวาป 6111281855 สระบุรี หางหุนสวนจํากัด แบรนด เมดิคอล ซัพพลาย ธรรมดา 134

117 นางสาว น้ําผึ้ง ศรีวิเศษ 5011198919 แหลมฉบัง นางสาว น้ําผึ้ง ศรีวิเศษ ธรรมดา 149

118 ร.อ.หญิง นําพร โยธา 5011199745 คายกาวิละ ร.อ.หญิง นําพร โยธา ธรรมดา 164

119 นางสาว นิฏฐิตา เอี่ยมสําอางค 4911198582 สถาบันบําราศนราดูร นางสาว นิฏฐิตา เอี่ยมสําอางค ธรรมดา 322

120 นางสาว นิตยา งามขํา - บางพลี นางสาว นิตยา งามขํา ธรรมดา 318

121 นางสาว นิธินันท กิ่งแกว - บางพลี นางสาว นิธินันท กิ่งแกว ธรรมดา 317

122 นางสาว นิภาวัลย สีมี 5711250996 พุทธโสธร นางสาว นิภาวัลย สีมี ธรรมดา 43

123 นางสาว นุจเรศ ถนอมนาค 5811192942 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว นุจเรศ ถนอมนาค ธรรมดา 222

บริษัท อิมแพลนเท็ค จํากัด 111/231 ม.11 

    บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

124 นางสาว นุชนภา กําแพงแกว 5811262154 พระนครศรีอยุธยา นางสาว นุชนภา กําแพงแกว ธรรมดา 298

125 นาง นุชนาถ แกวไชโย 4511023060 นพรัตนราชธานี นาง นุชนาถ แกวไชโย ธรรมดา 74

126 นางสาว นุชนารถ จันทรคีรี 6111282138 บางละมุง นางสาว นุชนารถ จันทรคีรี ธรรมดา 279

127 นาง เนตรณพิศ รัตนกฤษฎาธาร 4911104835 ชัยภูมิ นาง เนตรณพิศ รัตนกฤษฎาธาร ธรรมดา 90

128 นาง เนตรดาว พลชนะ 4711184693 หัวหิน ธรรมดา 98

129 นาง บังอร สุขประเสริฐ 4611096874 สุรินทร นาง บังอร สุขประเสริฐ ธรรมดา 211

130 นาง บังอร จันทรจาก 4511176631 อรัญประเทศ ธรรมดา 266

131 นางสาว บุญพา เจริญจิตร 4611035999 กบินทรบุรี นางสาว บุญพา เจริญจิตร ธรรมดา 261

132 นาง บุญสง วีระธํารงกุล 4611028286 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ธรรมดา 170

133 นาง บุญสม คุมกลาง 4511011603 โนนสูง นาง บุญสม คุมกลาง ธรรมดา 306

134 นาง บุษกร ลิปการกุล 4511009537 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล นาง บุษกร ลิปการกุล ธรรมดา 193

135 นาง บุษริน ณะวงษ 4511018720 พุทธโสธร นาง บุษริน ณะวงษ ธรรมดา 38

136 นางสาว บุษริน สวางเพชร 5411230811 พระนั่งเกลา บริษัท ซัมมิทเฮลแคร จํากัด ธรรมดา 52

137 นาง ปณิชา สุมะโน 4511058753 สิงหบุรี นาง ปณิชา สุมะโน ธรรมดา 189

138 นาง ปนัดดา วรรธนะวิริยะกุล 4811193865 กลาง นาง ปนัดดา วรรธนะวิริยะกุล ธรรมดา 160

139 นางสาว ปภาดา ชื่นอินทร 4511060424 ศรีสังวรสุโขทัย นางสาว ปภาดา ชื่นอินทร ธรรมดา 120

140 พ.จ.อ. ประกาศิต ยิ้มสถาน 5211176212 สมเด็จพระปนเกลา พ.จ.อ. ประกาศิต ยิ้มสถาน ธรรมดา 124

141 นางสาว ประทุม ทับทิม 4511051728 สมุทรปราการ นางสาว ประทุม ทับทิม ธรรมดา 234

142 นางสาว ประภัสสร เอลาวัลย 5811257849 กลาง นางสาว ประภัสสร เอลาวัลย ธรรมดา 161

143 นางสาว ประภาภรณ ราชเจริญ 5211212649 สุรินทร นางสาว ประภาภรณ ราชเจริญ ธรรมดา 217

144 นาย ปรัชญา เจริญรัตน 5911265574 กบินทรบุรี นาย ปรัชญา เจริญรัตน ธรรมดา 264

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   

บริษัท ออมนิเมด จํากัด 12 ซ.คูบอน13แยก1

    



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

145 นางสาว ปราณี ปานเฉ 4511011482 บางใหญ นางสาว ปราณี ปานเฉ มังสวิรัติ 157

146 นาย ปรีชา พุทธวงค 5211208723 สถาบันบําราศนราดูร นาย ปรีชา พุทธวงค ธรรมดา 326

147 นางสาว ปรียกานต พลคํา 5711250025 มหาสารคาม นางสาว ปรียกานต พลคํา มังสวิรัติ 353

148 นางสาว ปรียานันท นายี่ 5611241871 สระบุรี นางสาว ปรียานันท นายี่ ธรรมดา 142

149 นาง ปรียาภรณ เกาะมวงหมู 4911005375 เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) นาง ปรียาภรณ เกาะมวงหมู ธรรมดา 127

150 นาง ปวีณา ศิริโสม 4911195869 มะเร็งลพบุรี นาง ปวีณา ศิริโสม ธรรมดา 251

151 นาง ปญจลักษณ นทีทวีวัฒน 4511009511 วชิรพยาบาล บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ธรรมดา 72

152 นางสาว ปทมวรรณ ยั่งยืน 5711250538 วชิรพยาบาล นางสาว ปทมวรรณ ยั่งยืน ธรรมดา 340

153 นางสาว ปารวัณ โพธิ์งาม 6011280277 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน จํากัด ธรรมดา 176

154 นางสาว ปาริชาติ นิพลรัมย 6021279313 สระบุรี นางสาว ปาริชาติ นิพลรัมย ธรรมดา 145

155 นาง ปาริชาติ ทิพยโสตญาน 4711002959 สมเด็จพระพุทธเลิศหลา นาง ปาริชาติ ทิพยโสตญาน ธรรมดา 339

156 นางสาว ปาลิตา ทวีนุช 6011279978 ราชบุรี นางสาว ปาลิตา ทวีนุช ธรรมดา 185

157 นางสาว ปตินุช คลายสุบรรณ 4511175877 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน จํากัด ธรรมดา 174

158 นาง ปนอนงค มิ่งพฤฒิ 4511038519 พระนั่งเกลา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี ธรรมดา 47

159 นางสาว ปยวรรณ งามดี 5911267276 หัวหิน ธรรมดา 101

160 นาง ปยาภรณ นิธิพัฒนสกุล 5911268212 บางละมุง นางสาว ปยาภรณ นิธิพัฒนสกุล ธรรมดา 280

161 นางสาว ปุณยาพร คงเมือง 6011275154 ราชบุรี นางสาว ปุณยาพร คงเมือง ธรรมดา 186

162 นาง เปรมจิต เกตษา 4511017294 บางพลี ธรรมดา 315

163 นาย พงศธร ออนลาน 5711248943 วิเชียรบุรี ธรรมดา 336

164 นาย พชร คํามณี บัวใหญ โรงพยาบาลบัวใหญ ธรรมดา 163

165 นาง พนิดา สุขสมบูรณ 4511036210 พุทธโสธร นาง พนิดา สุขสมบูรณ ธรรมดา 37

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   

บริษัท เออี เมดิคัล อินสตรูเมนท จํากัด 

    บริษัท เอฟ.ซ.ีพี จํากัด 45 ม.4 ต.คลองอุดม

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

166 นางสาว พนิดา คงสมภักดิ์ 5911266582 สระบุรี หางหุนสวนจํากัด แบรนด เมดิคอล ซัพพลาย ธรรมดา 136

167 นางสาว พรชนก เผือกพิบูลย 5811259166 สระบุรี นางสาว พรชนก เผือกพิบูลย ธรรมดา 144

168 นางสาว พรทวี ราษฎรดุษดี 5911265669 สถาบันโรคทรวงอก นางสาว พรทวี ราษฎรดุษดี ธรรมดา 56

169 นางสาว พรทิพย ปดทุม 5411229991 สมุทรปราการ นางสาว พรทิพย ปดทุม ธรรมดา 243

170 นางสาว พรพิมล วรประชา 5311221149 เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ธรรมดา 344

171 นางสาว พรวิไล จินตนา 5111203632 แกลง นางสาว พรวิไล จินตนา ธรรมดา 257

172 นางสาว พวงทอง พันโกฏิ 4611047203 รอยเอ็ด นางสาว พวงทอง พันโกฏิ ธรรมดา 28

173 นางสาว พักตพรหม พันธุโชติ 6011274614 บางใหญ นางสาว พักตพรหม พันธุโชติ อิสลาม 158

174 นาง พัชรินทร จันทรลี 4511037747 นครนายก นาง พัชรินทร จันทรลี ธรรมดา 304

175 นางสาว พัชรี มัฆวาฬ 5211210983 เชียงรายประชานุเคราะห นางสาว พัชรี มัฆวาฬ ธรรมดา 187

176 นางสาว พัชรี ฮะซิ้ม 5311218428 บานบึง นางสาว พัชรี ฮะซิ้ม ธรรมดา 310

177 นาย พัสกร จันรี 5711252748 เพชรบูรณ นาย พัสกร จันรี ธรรมดา 68

178 นางสาว พัสราภรณ ใจนอม 5611247898 บางปะกอกรังสิต 2 ธรรมดา 275

179 นาง พิกุล สุระขันธ 4911194815 มะเร็งอุดรธานี นาง พิกุล สุระขันธ ธรรมดา 133

180 นางสาว พิณสุรีย แซคู 5311218851 สมุทรสาคร นางสาว พิณสุรีย แซคู ธรรมดา 20

181 นางสาว พิมพชนก คิดดี 5711250096 แหลมฉบัง นางสาว พิมพชนก คิดดี ธรรมดา 152

182 นางสาว พิมพชนก ศรีอ่ํา 5711250966 พระนครศรีอยุธยา นางสาว พิมพชนก ศรีอ่ํา ธรรมดา 297

183 นางสาว พิมพวิมล วงศวิฉาย 6011274104 บางพลี ธรรมดา 316

184 วาที่น.ต.หญิงพิมลวรรณ โพธิรัตน 4911195105 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ วาที่น.ต.หญิงพิมลวรรณ โพธิรัตน ธรรมดา 282

185 นาง พุทธิพร เกษกมล 5411230055 ชลบุรี นาง พุทธิพร เกษกมล ธรรมดา 112

186 นางสาว เพชรไพลิน แซลิ้ม 6011281447 แพทยปญญา บริษัท ไทยกอส จํากัด ธรรมดา 108

บริษัท อะควาสตาร จํากัด 23/9 ซ.ศูนยวิจัย 

   

บริษัท สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย จํากัด 

   

บริษัท เออี เมดิคัล อินสตรูเมนท จํากัด 

    



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

187 นาง เพชรศรี เจริญสมบัติอมร 4511008890 วชิรพยาบาล บริษัท ซัมมิทเฮลแคร จํากัด ธรรมดา 347

188 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญรุง รัตนา 4511046782 ตํารวจ พ.ต.ท.หญิง เพ็ญรุง รัตนา ธรรมดา 352

189 นางสาว แพรวพรรณ ของออน 6011273809 ชลบุรี นางสาว แพรวพรรณ ของออน ธรรมดา 114

190 นางสาว ไพรวัล คงเนียม 4511020296 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 64

191 นางสาว ภรภัค ผลแสน 5111205712 ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ไทยกอส จํากัด ธรรมดา 105

192 นางสาว ภัทราภรณ แขพิมาย 5311215123 ทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 228

193 นาย ภาณุ ดรุณวิลาส 4511012771 ราชบุรี นาย ภาณุ ดรุณวิลาส ธรรมดา 178

194 นาย ภาณุวัฒน วัดโลก 5711249866 หัวหิน ธรรมดา 100

195 นางสาว ภามิน กองคา 4711181012 สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ธรรมดา 332

196 นางสาว ภาวิณี หงษามนุษย 5511235687 ชลบุรี นางสาว ภาวิณี หงษามนุษย ธรรมดา 115

197 นาง ภาวินี สุธีพิเชษฐภัณฑ 4511018728 พุทธโสธร นาง ภาวินี สุธีพิเชษฐภัณฑ ธรรมดา 36

198 นาง ภาวินี สกุลไทย 4611094367 สมุทรปราการ นาง ภาวินี สกุลไทย ธรรมดา 239

199 นาย ภีรพันธ แนนอุดร 5911271597 รอยเอ็ด นาย ภีรพันธ แนนอุดร ธรรมดา 34

200 น.ต.หญิง ภูวรินทร พึ่งฉิ่ง 4911197457 ภูมิพลอดุลยเดช หองผาตัด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ธรรมดา 91

201 วาที่ ร.ต. มณเฑียร สันทัด 5211208732 สถาบันโรคทรวงอก วาที่ ร.ต. มณเฑียร สันทัด ธรรมดา 55

202 นาง มรกต ปฏิบัติ 4711109142 แกลง นาง มรกต ปฏิบัติ ธรรมดา 253

203 นางสาว มาลัย สงฆประสิทธิ์ 5311055906 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว มาลัย สงฆประสิทธิ์ ธรรมดา 220

204 นาง มาลี สุขเจริญ 4512051887 สมุทรปราการ นาง มาลี สุขเจริญ ธรรมดา 242

205 นาง มาลี สุวรรณคี 4511015977 เวชการุณยรัศมิ์ ธรรมดา 327

206 นางสาว มุกดา เกียรติสูงเนิน 5111206116 มะเร็งลพบุรี นางสาว มุกดา เกียรติสูงเนิน ธรรมดา 250

บริษัท พ.ีเอส.ฮอสพิทอล โปรดักส จํากัด 

589/163 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ชั้น32 

   

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   

บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 29 ซ.

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

207 นางสาว ยิ่งลักษณ ศักดิ์นาวรพร 6011277642 ทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 230

208 นางสาว เยาวดี เปงญาวงศ 4711074598 ศรีสังวรสุโขทัย นางสาว เยาวดี เปงญาวงศ ธรรมดา 121

209 นางสาว เยาวเรศ ตรีสมพงษ 4511078263 พระนครศรีอยุธยา นางสาว เยาวเรศ ตรีสมพงษ ธรรมดา 293

210 นางสาว รพีพรรณ จักรพล 5611241887 สระบุรี นางสาว รพีพรรณ จักรพล ธรรมดา 143

211 นางสาว ระพีพรรณ นึกเวน 5611240715 กบินทรบุรี นางสาว ระพีพรรณ นึกเวน ธรรมดา 263

212 นางสาว ระวี แชมชื่น 4511051498 สมุทรปราการ นางสาว ระวี แชมชื่น ธรรมดา 236

213 นาง รักชนก ไทยอาภรณ 4411160220 มะการักษ นาง รักชนก ไทยอาภรณ ธรรมดา 201

214 นางสาว รักชนก คงอยู 4611096297 แกลง นางสาว รักชนก คงอยู ธรรมดา 255

215 นาง รัชนิดา เจริญรบ 4511091470 รอยเอ็ด นาง รัชนิดา เจริญรบ ธรรมดา 27

216 นางสาว รัชนีกร บุญรังษี 5211212727 อุตรดิตถ นางสาว รัชนีกร บุญรังษี ธรรมดา 314

217 นาง รัชนู วุฒิศิลป 4611108093 สุรินทร นาง รัชนู วุฒิศิลป ธรรมดา 213

218 นางสาว รัตติกาล กุมพันธ 5211210358 บางปะกอกรังสิต 2 ธรรมดา 274

219 นาง รัมภา นันทธรภัค 4611073624 แมจัน นาง รัมภา นันทธรภัค ธรรมดา 131

220 นางสาว รุงนภา ฝนแปง 4611105844 - ธรรมดา 349

221 นางสาว รุงลักษณ ชวนินทวิสุทธิ์ 4511066050 ชัยภูมิ นางสาว รุงลักษณ ชวนินทวิสุทธิ์ ธรรมดา 84

222 นาง รุจิรา โสภา 4811170626 สุรินทร นาง รุจิรา โสภา ธรรมดา 212

223 นาง เรวดี โรจนานนท 4311152064 พุทธโสธร นาง เรวดี โรจนานนท ธรรมดา 40

224 นาย ลดารชา นิธิคุณปภากร 5111205597 เชียงรายประชานุเคราะห นาย ลดารชา นิธิคุณปภากร ธรรมดา 188

225 นาง ลดาวัลย แสงฉิม 4611107950 พระนั่งเกลา บริษัท เจ.เอส.วิชั่น จํากัด ธรรมดา 54

226 นาง ลมเย็น สุรมิตรไมตรี 4511009523 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล นาง ลมเย็น สุรมิตรไมตรี ธรรมดา 207

บริษัท พ.ีเอส.ฮอสพิทอล โปรดักส จํากัด 

589/163 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ชั้น32 

   

บริษัท สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย จํากัด 

   

บริษัท เอฟ.ซ.ีพี จํากัด 45 ม.4 ต.คลองอุดม

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

227 นาง ลัดดา สําโรงรักษ 4511032746 พระนั่งเกลา บริษัท ซัมมิทเฮลแคร จํากัด ธรรมดา 49

228 นาง ลาภาศิริ สุมขํา 4511017010 พระนั่งเกลา บริษัท ซัมมิทเฮลแคร จํากัด ธรรมดา 50

229 นาง วนิดา ยังปรางค 4511028321 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ธรรมดา 168

230 นาง วรกุล ครุฑสุวรรณ 4511002172 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 59

231 นางสาว วรภา คูณทวี 5311219307 หัวหิน ธรรมดา 8

232 นางสาว วรรณิศา เชื้อชินวงศ 5111207527 สมุทรปราการ นางสาว วรรณิศา เชื้อชินวงศ ธรรมดา 237

233 นาง วรรณิศา พันธกลา 5111205434 อุตรดิตถ นาง วรรณิศา พันธกลา ธรรมดา 313

234 นางสาว วรรณู เอื้อเปรมจิต 4511041706 ชัยภูมิ นางสาว วรรณู เอื้อเปรมจิต ธรรมดา 82

235 นาง วรรษมน หงษสวัสดิ์ 5011021015 ราชบุรี นาง วรรษมน หงษสวัสดิ์ ธรรมดา 181

236 นางสาว วรลักษณ ธรรมสาร 4611105846 - ธรรมดา 348

237 นางสาว วรัญญา ขุนรามบุตร 5811261070 ดําเนินสะดวก นางสาว วรัญญา ขุนรามบุตร ธรรมดา 15

238 นางสาว วรัญญา ศิลาเพชร 6011277596 ทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 231

239 นาง วรา พิมาพันธุศรี 4511038190 ทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 227

240 นาง วรากร ประดับกูล 4511037880 นครนายก นาง วรากร ประดับกูล ธรรมดา 302

241 นางสาว วราภรณ ปรุงสิงห 5111203954 พุทธโสธร นางสาว วราภรณ ปรุงสิงห ธรรมดา 41

242 นางสาว วราภรณ ครองบัวบาน 4611094544 ชัยภูมิ นางสาว วราภรณ ครองบัวบาน ธรรมดา 88

243 นาง วราภรณ ประสิทธิธัญการ 4511053016 อุทัยธานี นาง วราภรณ ประสิทธิธัญการ ธรรมดา 104

244 นางสาว วรินทรวิภา นิลไชย 4511020888 รอยเอ็ด นางสาว วรินทรวิภา นิลไชย ธรรมดา 26

245 นางสาว วริศา พัดจีบ 5811261957 แหลมฉบัง นางสาว วริศา พัดจีบ ธรรมดา 153

โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ต.หัวหิน อ.หัวหิน 

 

บริษัท พ.ีเอส.ฮอสพิทอล โปรดักส จํากัด 

589/163 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ชั้น32 

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา กรุงเทพฯ 

10260 เลขผูเสียภาษี 0105541044234

บริษัท เอฟ.ซ.ีพี จํากัด 45 ม.4 ต.คลองอุดม

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

246 นางสาว วไลพรรณ ชลสุข 4511052413 กลุมพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาว วไลพรรณ ชลสุข มังสวิรัติ 130

247 นาย วสันต กําหลง - บางละมุง นาย วสันต กําหลง ธรรมดา 277

248 นางสาว วะนิตดา อินทรสกุล 4511059403 มะการักษ นางสาว วะนิตดา อินทรสกุล ธรรมดา 199

249 นาง วันเพ็ญ ยันตวิเศษ 4511013717 บานแพว (องคการมหาชน) นาง วันเพ็ญ ยันตวิเศษ ธรรมดา 106

250 นางสาว วารี ทองแท 4511012775 ราชบุรี นางสาว วารี ทองแท ธรรมดา 177

251 นาง วาสนา เดชเดชะสุนันท 4911194678 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 63

252 นางสาว วาสนา ยกยอง 4311152751 หัวหิน ธรรมดา 96

253 นาง วาสนา สกุลสัตตบุษย 4511059467 มะการักษ นาง วาสนา สกุลสัตตบุษย ธรรมดา 200

254 นาง วิกานดา วิทาระธรรมเม 4511046678 อินทรบุรี นาง วิกานดา วิทาระธรรมเม ธรรมดา 155

255 นาย วิเชียร ปนเงิน 4411165198 พระพุทธบาท นาย วิเชียร ปนเงิน ธรรมดา 93

256 นาย วิรัตน โพธิ์นิยม 5911270856 ราชบุรี นาย วิรัตน โพธิ์นิยม ธรรมดา 183

257 นาง วิราวัลย ปริญญาปุณโณ 4711181251 ราชบุรี นาง วิราวัลย ปริญญาปุณโณ ธรรมดา 179

258 นาง วิลาสินี โภคาพันธ 4611103327 แกลง นาง วิลาสินี โภคาพันธ ธรรมดา 254

259 นาง วิไลรัตน อาลีอิสเฮาะ 4511018818 ปตตานี บริษัท พีแอนดเจ เมด จํากัด อิสลาม 7

260 นางสาว วิไลวรรณ ลั่นแอ 5911267410 รอยเอ็ด นางสาว วิไลวรรณ ลั่นแอ ธรรมดา 32

261 นาง วิไลวรรณ ขําเครือ 4511009545 วชิรพยาบาล บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ธรรมดา 71

262 นาง วิไลวรรณ อาจจํานงค 5011097844 สถาบันบําราศนราดูร นาง วิไลวรรณ อาจจํานงค ธรรมดา 321

263 นาง วุฒิพรรณ แดนขนบ 4511176817 รอยเอ็ด นาง วุฒิพรรณ แดนขนบ ธรรมดา 29

บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด เลขที่ 

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

264 นางสาว ศจีพร กตะศิลา 6011277649 ทันตกรรม คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมดา 232

265 นางสาว ศศิธร ชอบสุข 6011276126 อรัญประเทศ นางสาว ศศิธร ชอบสุข ธรรมดา 76

266 นาง ศศิธร สุวรรณบุตร 4711178916 มะเร็งอุดรธานี นาง ศศิธร สุวรรณบุตร ธรรมดา 132

267 นางสาว ศศิธร ศักดิ์ขวา 5411227325 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว ศศิธร ศักดิ์ขวา ธรรมดา 269

268 นาง ศิราณี ชินวิไล 4511005290 เมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) นาง ศิราณี ชินวิไล ธรรมดา 126

269 นางสาว ศิริญญา ชาวจําปา 5811257757 สมุทรปราการ นางสาว ศิริญญา ชาวจําปา ธรรมดา 241

270 นาง ศิรินันท ปาลคํา 4511009509 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล นาง ศิรินันท ปาลคํา ธรรมดา 204

271 นางสาว ศิรินันท ขาวสอาด 5811258845 กระทุมแบน นางสาว ศิรินันท ขาวสอาด ธรรมดา 290

272 นาง ศิรินา เมืองแสน 4511009522 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล นาง ศิรินา เมืองแสน ธรรมดา 205

273 นาง ศิริรัตน จึงสมาน 4511019308 สุรินทร นาง ศิริรัตน จึงสมาน ธรรมดา 210

274 นาง ศิริรัตน ยุชยะทัต 4511057563 กลาง นาง ศิริรัตน ยุชยะทัต ธรรมดา 271

275 นาง ศิริรัตน จิรพัฒนวงศ 4611096266 พระนครศรีอยุธยา นาง ศิริรัตน จิรพัฒนวงศ ธรรมดา 295

276 นางสาว ศิริลักษณ โพธิ์ชุม 5811262839 เจริญกรุงประชารักษ นางสาว ศิริลักษณ โพธิ์ชุม ธรรมดา 329

277 นางสาว ศิวพร อุตา 5511232301 วิเชียรบุรี ธรรมดา 335

278 นางสาว ศิวภรณ บุญนาค 5111203318 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว ศิวภรณ บุญนาค ธรรมดา 221

279 นาง ศุภลักษณ เทาเทียมตน 511105247 บานลาด นาง ศุภลักษณ เทาเทียมตน ธรรมดา 301

280 นาง ศุภาพิชญ บริรักษ 4611105271 ราชบุรี นาง ศุภาพิชญ บริรักษ ธรรมดา 182

281 นาย สมชาย ผาสุก 4611097213 บานบึง นาย สมชาย ผาสุก ธรรมดา 312

282 นาง สมนี สุประภารพงษ 4511009529 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล นาง สมนี สุประภารพงษ ธรรมดา 203

283 นาง สมพร ลอยความสุข 4511002160 บานโปง นาง สมพร ลอยความสุข ธรรมดา 154

บริษัท พ.ีเอส.ฮอสพิทอล โปรดักส จํากัด 

589/163 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ชั้น32 

   

บริษัท เอฟ.ซ.ีพี จํากัด 45 ม.4 ต.คลองอุดม

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

284 นางสาว สมพร แจวจิรา 4411164814 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ธรรมดา 169

285 นางสาว สมรพรรณ ไตรภูธร 4611096729 สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ธรรมดา 331

286 นางสาว สวรรณณา ทองเสริม 5611240736 พระนั่งเกลา บริษัท ซัมมิทเฮลแคร จํากัด ธรรมดา 53

287 นาง สวลี นิทัศนานันท 4711109218 ดําเนินสะดวก นาง สวลี นิทัศนานันท ธรรมดา 12

288 นางสาว สวลี สัจจาศิล 4311151943 บานโปง โรงพยาบาลบานโปง ธรรมดา 61

289 นาง สอนจิต เขื่อนชนะ 4511083023 มะเร็งลพบุรี นาง สอนจิต เขื่อนชนะ ธรรมดา 248

290 นาง สายใจ ธนะมูล 4511035657 พระนั่งเกลา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี ธรรมดา 46

291 นางสาว สายทิพย กอนแสง 5911271541 อรัญประเทศ นางสาว สายทิพย กอนแสง ธรรมดา 75

292 นางสาว สายทิพย คําราจ 5111021011 ราชบุรี นางสาว สายทิพย คําราจ ธรรมดา 342

293 นางสาว สายใย ตุวินันท 4511010703 สถาบันบําราศนราดูร นางสาว สายใย ตุวินันท ธรรมดา 319

294 นางสาว สิริรัชต สะอิ้งทอง 4511058041 ลานสัก นางสาว สิริรัชต สะอิ้งทอง ธรรมดา 129

295 นางสาว สุกัญญา กันยะ 6011274080 สมุทรปราการ นางสาว สุกัญญา กันยะ ธรรมดา 247

296 นางสาว สุกันยา นพฤทธิ์ 5711252563 พนมสารคาม นางสาว สุกันยา นพฤทธิ์ ธรรมดา 139

297 นาง สุจรรยา ชาลีเครือ 4511041726 ชัยภูมิ นาง สุจรรยา ชาลีเครือ ธรรมดา 81

298 นางสาว สุดใจ ลาภประเดิมชัย 5011020989 ราชบุรี นางสาว สุดใจ ลาภประเดิมชัย ธรรมดา 180

299 นาง สุทธิรัตน บานไร 4611097360 อินทรบุรี นาง สุทธิรัตน บานไร ธรรมดา 156

300 นางสาว สุทิวา สถาอุน 5711253525 วชิรพยาบาล นางสาว สุทิวา สถาอุน ธรรมดา 341

301 นาง สุธิดา สุขภูตานันท - ระยอง นาง สุธิดา สุขภูตานันท ธรรมดา 300

302 นางสาว สุปรียา เรียงเจียด 5011051030 สถาบันบําราศนราดูร นางสาว สุปรียา เรียงเจียด ธรรมดา 320

303 นางสาว สุพรรษา พิมพรัตน 5411230110 - นางสาว สุพรรษา พิมพรัตน ธรรมดา 346

304 นางสาว สุพิน กลิ่นพงษา 4511051670 สมุทรปราการ นางสาว สุพิน กลิ่นพงษา ธรรมดา 233



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

305 นางสาว สุภัทรา ปททุม 5611243535 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว สุภัทรา ปททุม ธรรมดา 224

306 นางสาว สุภาพร อัตเนย 5511239546 สถาบันโรคผิวหนัง นางสาว สุภาพร อัตเนย ธรรมดา 146

307 นาง สุภาภรณ ยอดชลูด 5011041891 ชัยภูมิ นาง สุภาภรณ ยอดชลูด ธรรมดา 83

308 นางสาว สุภาภรณ สุวรรณรัฐภูมิ 4311153825 สถาบันมะเร็งแหงชาติ นางสาว สุภาภรณ สุวรรณรัฐภูมิ ธรรมดา 226

309 นางสาว สุมนา รัตนอาคม 4511169380 - นางสาว สุมนา รัตนอาคม ธรรมดา 287

310 นาง สุมลรัตน โพธิ์ปนรุงเรือง - วิเชียรบุรี ธรรมดา 337

311 นาง สุมาลี ภูสกุล 4611096654 - นาง สุมาลี ภูสกุล ธรรมดา 286

312 นาง สุระ นาเจริญ 4511037750 นครนายก นาง สุระ นาเจริญ ธรรมดา 305

313 นาง สุวิมล บุญพร 4511010825 สมุทรสาคร นาง สุวิมล บุญพร ธรรมดา 24

314 นาง เสาวนีย จันทนจุลกะ 4511037746 นครนายก นาง เสาวนีย จันทนจุลกะ ธรรมดา 303

315 นางสาว เสาวลักษณ มนูญญา 4711109222 ดําเนินสะดวก นางสาว เสาวลักษณ มนูญญา ธรรมดา 14

316 นางสาว เสาวลักษณ แสงสวาง 4411161435 สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ธรรมดา 172

317 นาง โสภิศ เสียมสกุล 4511038951 สิงหบุรี นาง โสภิศ เสียมสกุล ธรรมดา 2

318 นางสาว โสภี ลักษโนวาท 4511036196 พุทธโสธร นางสาว โสภี ลักษโนวาท ธรรมดา 35

319 นางสาว หทัยฑิพฆ ปลั่งกมล 6011276142 อรัญประเทศ นางสาว หทัยฑิพฆ ปลั่งกมล ธรรมดา 78

320 นางสาว หมวย ทะปญญา 5911265077 สกลนคร นางสาว หมวย ทะปญญา ธรรมดา 198

321 นาง หฤดี พริ้งเพราะ 5411229529 สุรินทร นาง หฤดี พริ้งเพราะ ธรรมดา 218

322 นาง หัสญา แมนจิตร 4911197279 สุรินทร นาง หัสญา แมนจิตร ธรรมดา 215

323 นางสาว อทิตา ทัดเทียมพงษ 4611105204 กําแพงเพชร นางสาว อทิตา ทัดเทียมพงษ ธรรมดา 6

324 นางสาว อนงคนุช รักชาติ 4311156176 พระนั่งเกลา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี ธรรมดา 48

325 นาง อนัญญา เลาหไพโรจนวัฒนา 4511035701 พระนั่งเกลา บริษัท ซัมมิทเฮลแคร จํากัด ธรรมดา 51

บริษัท เอฟ.ซ.ีพี จํากัด 45 ม.4 ต.คลองอุดม

   



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

326 นางสาว อโนชา งามสอน 4511035970 กบินทรบุรี นางสาว อโนชา งามสอน ธรรมดา 260

327 นางสาว อภิญญา สุขสวัสดิ์ 4711184562 สมุทรปราการ นางสาว อภิญญา สุขสวัสดิ์ ธรรมดา 240

328 นาย อมร ฉายะยันตร 4811152775 ดําเนินสะดวก นาย อมร ฉายะยันตร ธรรมดา 13

329 นางสาว อมรมาศ กําปนทอง 4911178210 เพชรบูรณ นางสาว อมรมาศ กําปนทอง ธรรมดา 66

330 นาง อมรรัตน ไพโคกสูง 4511011592 โนนสูง นาง อมรรัตน ไพโคกสูง ธรรมดา 308

331 นางสาว อรทัย สําเภา 5811263432 สมุทรปราการ นางสาว อรทัย สําเภา ธรรมดา 246

332 พ.ต.ท.หญิง อรนุช รัตนมโนพร 4511046685 ตํารวจ พ.ต.ท.หญิง อรนุช รัตนมโนพร ธรรมดา 351

333 นาย อรรถพงษ ผลานิผล 4611105593 บางโพ โรงพยาบาลบางโพ ธรรมดา 334

334 นาง อรุณี ธาราเกษม 4511075685 กลาง นาง อรุณี ธาราเกษม ธรรมดา 273

335 นางสาว อลิสา โตฤทธิ์ 5611241903 สระบุรี นางสาว อลิสา โตฤทธิ์ ธรรมดา 141

336 นางสาว ออมดาว บุญประเสริฐ 6011275183 กระทุมแบน นางสาว ออมดาว บุญประเสริฐ ธรรมดา 292

337 นางสาว อัจฉริยา จําปาแถม 5311216192 รอยเอ็ด นางสาว อัจฉริยา จําปาแถม ธรรมดา 30

338 นาง อัจฉรี แสงกระจาง 4311155473 สมุทรปราการ นาง อัจฉรี แสงกระจาง ธรรมดา 238

339 นางสาว อาทิตยา อภิญ 5011200146 แกลง นางสาว อาทิตยา อภิญ ธรรมดา 256

340 นางสาว อาธัญญา วงศสกุลเกียรติ 4511176698 สิงหบุรี นางสาว อาธัญญา วงศสกุลเกียรติ ธรรมดา 190

341 นางสาว อารดา ศิริเวช 5711250647 เจริญกรุงประชารักษ นางสาว อารดา ศิริเวช ธรรมดา 330

342 นาง อารี บุญมั่น 4511176643 อรัญประเทศ นาง อารี บุญมั่น ธรรมดา 77

343 นางสาว อารีย สุมหิรัญ 5311215331 สมุทรสาคร นางสาว อารีย สุมหิรัญ ธรรมดา 23

344 นาง อารีย พรหมผุย 4511041697 ชัยภูมิ นาง อารีย พรหมผุย ธรรมดา 89

345 นางสาว อารีรัตน แสนเสนาะ 4511004198 ราชบุรี นางสาว อารีรัตน แสนเสนาะ ธรรมดา 165

346 นางสาว อารีวรรณ วงศสมิง 4511008160 บางบัวทอง นางสาว อารีวรรณ วงศสมิง ธรรมดา 202



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล เลขที่ใบประกอบฯ โรงพยาบาล อาหาร แฟมออกใบเสร็จในนาม

347 นางสาว อิษยา บุรี 6011277442 บางละมุง นางสาว อิษยา บุรี ธรรมดา 278

348 พว. อิสยาภรณ นาวีรัตนวิทยา 5911267823 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พว. อิสยาภรณ นาวีรัตนวิทยา ธรรมดา 285

349 นาง อุทัยรัตน จันทรตัง 4511002951 สมเด็จพระพุทธเลิศหลา นาง อุทัยรัตน จันทรตัง ธรรมดา 338

350 นางสาว อุทัยวรรณ โกสินทรจิตต 4511024826 แหลมฉบัง นางสาว อุทัยวรรณ โกสินทรจิตต ธรรมดา 148

351 นางสาว อุมาพร จงจิตตานนท 4511024150 ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ไทยกอส จํากัด ธรรมดา 109

352 นางสาว อุษา ไพรศรี 6011274601 บางใหญ นางสาว อุษา ไพรศรี ธรรมดา 159

353 นาง อุสาห ไชยสุริยา 4511070450 ระยอง นาง อุสาห ไชยสุริยา ธรรมดา 299

หมายเหตุ  - ผูที่มีปญหา ไมมีรายชื่อ หรือมีขอสงสัยกรุณาติดตอ คุณนฤมล 081-9346539 หรือโตะแกไขปญหา ในวันประชุม กรุณานําหลักฐานการโอนเงินมาดวย

 - อนุญาตใหเฉพาะผูลงทะเบียนเขารวมประชุมเทานั้น (งดผูติดตาม)


	เรียงอักษรชื่อ

