
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม เขต 13 

ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 
1 น.ส.wannipa       chingchairit พยำบำลประจ ำกำร 

2 น.ส.กชพรรณ      ธีรำนนัท ์ รพ.ศิริรำช 
3 นำงกนกวรรณ         ระนำท ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง  
4 น.ส.กนกวรรณ       ดว้งเขียว รพ.ศิริรำช 
5 น.ส.กนิษฐำ              จนัทรคณำ รพ.ศิริรำช 
6 นำงกมลทิพย ์           มีบุญ 043มีนบุรี 
7 น.ส.กรนิกำ              คงหนองลำน สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
8 นำงกรรณิกำ            กนัรัตน์ ศูนยชี์วำภิบำล 
9 พ.ต.ท.กฤติชำติ        ก ำจรปรีชำ รพ.ต ำรวจ 
10 น.ส.กฤติมำ              คล่ีฉำยำ รพ.ศิริรำช 
11 พ.ท.หญิงกญัญำ      เกตุคง  รพ.พระมงกุฎเกลำ้ 
12 น.ส.กนัยำรัตน์         ตั้งพิเชษฐโชติ รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
13 พ.ต.ท.หญิงก่ิงแกว้   สุจริตธรรม รพ.ต ำรวจ 
14 นำงกุลนิษฐ ์             ด ำรงคส์กุล  กรุงเทพ 
15 นำงเกตุแกว้              นิลยำน รพ.รำชพิพฒัน์ 
16 น.ส.เกษร                 แสงอุทยั รพ.นพรัตนรำชธำนี 
17 พ.ต.หญิงเกษศิรินทร์       สุจำค ำ หน่วยกำยภำพบ ำบดั 
18 นำงงำมตำ                ทองกลดั สถำบนัประสำทวทิยำ 
19 น.ส.จริยำ                 ช่ืนศิริมงคล ม.นวมินทรำธิรำช 
20 ร.อ.หญิงจำรุดำ        จ  ำรสิริวฒันำ รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
21 พ.อ.หญิงจิตตศุ์ภำ    แสงไชย ส ำนกังำนแพทยท์หำร 
22 น.ส.จิตรลดำ            ไวยศิลป์ ศูนยชี์วำภิบำล รพ จุฬำลงกรณ์ 
23 พ.ท.หญิงจินตนำ     นะมำตร์ รพ.พระมงกุฎเกลำ้ 
24 นำงจินตนำ               อำจสันเท๊ียะ วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์ 
25 นำงจิรำพร                วงษสุ์วรรณ รพ.ศิริรำช 
26 น.ส.จิรำพร               ใจลำ สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 



ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 
27 น.ส.จุฬำพร              ยำพรม ม.นวมินทรำธิรำช 
28 ม.ล.ฉตัรลดำ            จรูญโรจน์ รพ.พญำไทนวมินทร์ 
29 น.ส.ชนิตำ               สกุลธนบูรณ์ สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
30 น.ส.ชนิภำ               ยอยนืยง ม.นวมินทรำธิรำช 
31 น.ส.ชวญัญำ            ธีรวณิช 043มีนบุรี 
32 น.ส.ชิดชนก            ชยัรัตน์ รพ.เลิดสิน 
33 นำงชุรีภรณ์              สีลกนัตสูติ รพ.วชิรพยำบำล 
34 นำงโชติกำ      ธรรมจง รพ.สงฆ ์ 
35 นำยโชติวฒัน์           ลทัธะพำนิชย ์ ชีวำมิตร วสิำหกิจเพื่อสังคม จ ำกดั 
36 น.ต.หญิงฐำนิต        ขอดทอง รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
37 นำงณฐัฐินนัฐ ์         วฒิุพฤกษ ์ บำ้น 
38 น.ส.ดลนภำ             สร่ำงไธสง ม.นวมินทรำธิรำช 
39 น.ต.หญิงดวงกมล   มงคลศิลป์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้  
40 ผศ.ดร.ดวงใจ          รัตนธญัญำ ม. มหิดล 
41 นำงดวงรัตน์     สมบติัไพรวนั บริษทัประกนั 
42 น.ส.ถุงเงิน                   สุขบณัฑิตย ์ รพ จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
43 นำยทวสีำร                   ปำนเจริญ มูลนิธิ Make-A-Wish ประเทศไทย 
44 นพ.ทศันพงศ ์              ไพรินทร์ รพ.สงฆ ์
45 น.ส.ทิพทิวำ                  อุทรักษ ์ รพ.จุฬำลงกรณ์ 
46 นำงทิพยพ์ร           สงวนทรัพย ์ รพ.จุฬำลงกรณ์ 
47 นำงทิพยรัตน์                หำญสืบสำย โรงเรียนชำญกิจวทิยำ 
48 นพ.ธีระพล           สมหมำยไชยำ รพ.เลิดสิน 
49 น.ท.หญิงนงนภสั         ทองบำ้นแป้ง หอผูป่้วย 
50 พ.ต.อ.หญิงนพมำศ      ข  ำสมบติั รพ.ต ำรวจ 
51 นำงนภำรัตน์           เอนกบุณย ์ โรงพยำบำลศิริรำช 
52 น.ส.นลิณี                     เชยกล่ินพุฒ ม.นวมินทรำธิรำช 
53 นำงนวรัตน์           มีถำวร  จุฬำฯ 
54 น.ส.นนัทิดำ                 พึ่งประชำ รพ.ศิริรำช 



ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 
55 พ.ต.อ.หญิงนนัทิยำ      สุจิรัตนกุล รพ.ต ำรวจ 
56 นำงนนัทิยำ                  วฒัำย ุ ม.มหิดล 
57 น.ส.น ้ำผึ้ง                     ปรัชญำคุณ รพ.เซนตห์ลุยส์ 
58 น.ส.นิฐิดำ                     วรรณจกัร RCU ตึกอษัฎำงคช์ั้น 2 
59 นำงนิตยำ                      ปรีัชำยทุธ รพ.รำมำธิบดี 
60 นำงนิรภำ                      กรึงไกร รพ.นพรัตนรำชธำนี 

61 พ.ท.หญิง นิลภำ           สุขเจริญ 
ส ำนกังำนคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรวจิยั กรมแพทย์
ทหำรบก 

62 น.ส.นิศำกร                  พว่งมหำ พยำบำลบ ำนำญ 
63 พญ.นิษฐำ                     เอ้ืออำรีมิตร รพ.พระมงกุฎเกลำ้ 
64 น.ส.นิสสรณ์           ไตรตรึงษท์ศันำ  
65 น.ส.นีรนุช                    รอดเท่ียง รพ.รำชวถีิ 
66 น.ส.นุสบำ                    เสริมรัตนวศิิษฎ ์ รพ.ศิริรำช 
67 นำงแน่งนอ้ย                 สมเจริญ ม.นวมินทรำธิรำช 
68 นำงบุญทิวำ                   สู่วทิย ์ ม.นวมินทรำธิรำช 
69 น.ส.บุญโรม                  กรึมขนุทด บำ้น 
70 น.ส.เบญจมำศ            ตระกูลงำมเด่น คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย ์
71 นำงเบญญำภำ                มุกสิริทิพำนนั ม.นวมินทรำธิรำช 
72 นำงประภำภร                บำงประภำกร 043มีมบุรี 
73 น.ส.ปริญำภรณ์              พุม่เจริญ รพ.สิรินธร 
74 พ.ต.อ.หญิงปรียำนุช      บุญเฉลิมวเิชียร รพ.ต ำรวจ 
75 น.ส.ปวณีำ                      ศิวลิยั รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
76 น.ส.ปวณีำ                      ศรีบูรณ์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 
77 น.ส.ปัญจพร             หงสะมตั  รพ.รำชพิพฒัน์ 
78 นำงปำริชำต              ศรีสังข ์  รพ.จุฬำภรณ์ 
79 น.ส.ปิยชนก             วนิทะชยั รพ.บำงขนุเทียน 
80 น.ส.ปิยะพร                    วฒันพงษ ์ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล 
81 ดร.ปิยะวรรณ                 โภคพลำกรณ์ ม.มหิดล 
82 น.ส.ปิโยรส                    สกุลเนรมิตร์ รพ.ศิริรำช 



ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 
83 น.ส.ไปรยำ                     จุจนัทร์ รพ.เสรีรักษ ์
84 น.ส.ผสุดี                         โกศลำรักษ ์ บำ้น 
85 พญ.พรรณทิภำ                ไตรประวติั รพ.จุฬำลงกรณ์ 
86 นำงพรรณวดี                   กิจสวสัด์ิ รพ กรุงเทพคริสเตียน  
87 นำงพรวรินทร์                 นุตรำวงศ ์ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล 
88 พ.อ.นพ.พลงัสันต์ิ จงรักษ ์ รพ.พระมงกุฎเกลำ้  
89 น.ส.พกัตร์วภิำ                ชชัวำลกิจกุล รพ.จุฬำลงกรณ์ 
90 น.ส.พชัรินทร์               ค  ำอินทร์ รพ.เวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
91 น.ส.พชัรี                         แสงอรุณ รพ.รำชวถีิ 
92 น.ต.หญิงพิมพพ์ิศำ         บำงตระกูล รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
93 น.ส.พิศมยั                      บุตรงำม รพ.เสรีรักษ ์
94 นำยพีรพล                       อ่อนล ำยอง สมำคมมคัคุเทศกอ์ำชีพแห่งประเทศไทย 
95 นำงเพญ็นภำ              ตองติดรัมย ์ รพ.เซนตห์ลุยส์ 
96 พ.ต.ท.หญิงแพรวพรรณ      แดงอุดม รพ.ต ำรวจ 
97 นำงภคพร                    เท่ียวรอบ วิทยำลยัพยำบำลและสุขภำพมหำวิทยำลยัรำชภฏั           สวนสุนนัทำ 

98 น.ส.ภณัฑิรำ               สมบติัไทย รพ.ศิริรำช 
99 นำงภทัรำนิษฐ ์           เอ่ียมปรีชำกุล บำ้น 

100 นำงภทัรำพร               ภทัรนำวกิ กลุ่มภำรกิจดำ้นกำรพยำบำล 
101 พ.ท.หญิงภำลิณี         ขำวทอง  รพ.พระมงกุฎเกลำ้ 
102 น.ส.ภิรมณ                 ทองช่วย รพ.เสรีรักษ ์
103 น.ส.มุจลินท ์              ภู่พนัธ์ สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
104 พฺ.จ.อ.หญิงยวุนิ         ทุมโนนอ้ย รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
105 น.ส.รมฤดี                 ศรียำนนท ์ สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
106 นำงรววีรรณ              ศรีเพญ็ คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย ์
107 พว.รสศุคณธ์             เจืออุปถมัย ์ รพ.บ ำรุงรำษฏร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
108 นำงรัฐศรันย ์             สิริเวชพนัธ์ สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
109 น.ส.รัตติญำ               แซ่ฮ่อง รพ.สิรินธร 
110 น.ส.รัตติยำ                จนัทจิต รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 



ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 
111 น.ส.รัตนำ                  เล้ียวสกุล สปสช. 
112 นำงรัศมี                     ผอ่งบุรุษ รพ.ตำกสิน 
113 น.ส.รัสรินทร์            เสถียรภทัรนนัท ์ รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
114 น.ส.รำตรี                  ฉิมฉลอง รพ.ศิริรำช 
115 นำงรุ่งขนิษฐ ์              ทองพูล รพ.ศิริรำช 
116 น.ส.รุ้งนภำ                 ผำณิตรัตน์ ม.มหิดล 
117 ดร.ละเอียด                  แจ่มจนัทร์ วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์ 
118 นำยวชิรเขตต ์             สุคนัธงั สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
119 น.ส.วนิดำ                   วิญญูหตัถกิจ รพ.ศิริรำช 
120 น.ส.วรรณำ                 จำรุสมบูรณ์ เครือข่ำยพุทธิกำ 
121 น.ส.วรรณี          จนัทร์มำศ สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
122 น.ส.วรำภรณ์               ขนุอินทร์ รพ.รำมำธิบดี 
123 น.ส.วรำภรณ์               อ่อนอนงค ์ รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
124 น.ส.วรำภรณ์               ดีน ้ำจืด ม.นวมินทรำธิรำช 
125 น.ท.หญิงวลยัลกัษณ์   เอ้ือไพบูลย ์ รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
126 นำงวลัภำวดี                โสมวงศ ์ สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
127 น.ส.วำสนำ                  ช่ืนใจหวงั คณะแพทยศ์ำสตร์วชิรพยำบำล 
128 นำงวำสนำ          วงัอินทร์ สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
129 นำงวจิิตรำ                   เลำ้ตระกูล บำ้น 
130 นำงวจิิตรำ                   คนัธวิวรณ์ On call 
131 น.ส.วมิลพร                 ปำปะเถ สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
132 นำงววิรรณจนำ            งำมศิริอุดม รพ.ศิริรำช 
133 น.ส.ศรัณธรณ์              อภยันอก รพ.ศิริรำช 
134 น.ส.ศศิกำนต ์              สุโข สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
135 น.ส.ศศิวมิล          หมอแกว้ รพ.ปิยมหำรำชกำรุณย ์
136 น.ส.ศิริลกัษณ์              น่ิมนุช พยำบำลบ ำนำญ 
137 น.ส.ศิวพร                    เจริญผล ม.นวมินทรำธิรำช 
138 นำงศิวำพร                   ตั้งสุณำวรรณ์ - 
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139 นำงสมใจ                     ทีเลนส์ รพ.จุฬำลงกรณ์  
140 น.ส.สมศรี           สุเมธ  4511031617 
141 นำงสำธินกำญจน์         ลออเงิน สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
142 นำยสำยนต ์                  ดีสวส้ด์ิ เกษียณรำชกำร 
143 นำงสำยฝน                  มัง่สูงเนิน รพ.เซนตห์ลุยส์ 
144 น.ส.สำยสิณีย ์             เลิศพรรักษ ์ วชิรพยำบำล 
145 นำงสำลินี                    วำนิชรักษ ์ ส ำนกัพยำบำล 
146 นำยสิปปกร                 ไชยสม สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
147 พ.ท.หญิงสิรพิชญ ์       ภทัรธรรมำภรณ์ รพ.พระมงกุฎเกลำ้ 
148 น.ส.สิริกร                   ไมน้นทรี รพ.ศิริรำช 
149 น.ส.สิริพร                   ศรีวลิยั ม.นวมินทรำธิรำช 
150 นำงสิริลกัษณ์              ศิลปสิทธ์ิ รพ.พญำไทนวมินทร์ 
151 น.ส.สุกญัญำ               มีสกุลทอง จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
152 น.ส.สุกำนดำ             อุสำหะ รพ.เสรีรักษ ์
153 นำงสุจนัทรำ              ดีสวสัด์ิ เกษียณรำชกำร 
154 นำงสุชิรำ                   ชยัวบูิลยธ์รรม โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี 
155 นำงสุฑำวรรณ์          ไชยมูล สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี  
156 นำงสุณี                      พนำสกุลกำร ม.นวมินทรำธิรำช 
157 น.ส.สุทิพร                ไชยบุตร รพ.เลิดสิน 
158 น.ส.สุธำทิพย ์             เช้ือภกัดี ศูนยฝึ์กอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพอนำมยั 

159 น.ส.สุธำรส                 คนคล่อง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
160 น.ส.สุธิพร                   กำญจนวสุิทธ์ิ หอผูป่้วยอำยุรกรรม 
161 นำงสุธีกำญจน์            ไชยลำภ คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย ์
162 น.ส.สุนิสำ                   พว่งสมบูรณ์ ม.นวมินทรำธิรำช 
163 น.ต.หญิงสุบรรณ        ทำระบุตร ร.พ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
164 น.ต.หญิงสุพรรณี        วงศง์ำม รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
165 น.ท.หญิงสุพตัรำ         กิจวสิำละ ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช 
166 น.ส.สุพตัรำ                 คงปลอด รพ.เจริญกรุงประชำรักษ ์
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167 นำงสุพินดำ          เรืองจิรัษเฐียร ม.มหิดล 
168 ดร.สุภำ                        เพง่พิศ ม.มหิดล 
169 นำงสุภำพ                     เอ้ือทวพีล สถำนีกำชำดท่ี 11 วเิศษนิยม  สนง.บรรเทำทุกข ์ฯ สภำกำชำดไทย 

170 นำงสุภำพ                     ภทัรำนนท ์ รพ.วชิรพยำบำล 
171 น.ส.สุรำงคณำ              คงเพชร จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
172 น.ส.สุรีภรณ์                 จนัทร์ทอง รพ.ศิริรำช 
173 พ.ต.ท.หญิงสุรีรัตน์       จำรุหทยั รพ.ต ำรวจ 
174 น.ส.สุวรรณำ              วฒันไกร รพ.เอกชน 
175 นำงสุวมิล                      แสงอรุณ รพ.สิรินธร 
176 นำงแสงเดือน                เทียมรัตน์ สถำบนัสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี 
177 นำงแสงเทียน                ธรรมลิขิตกุล คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย ์
178 พ.ต.อ.หญิงโสภำ          ไกรวฒันพงศ ์ รพ.นวติุสมเด็จยำ่ 
179 นำงโสภี                          วิจิตรสงวน บำ้น 
180 นำยอเนก              เกตุสมพร รพ.ปิยมหำรำชกำรุณย ์
181 น.ส.อมรรัตน์                  เสตสุวรรณ คณะพยำบำลศำสตร์เก้ือกำรุณย ์
182 นำงอรชร                        ศรีไทรลว้น ม.นวมินทรำธิรำช 
183 ร.อ.หญิงอรวรรณ           เครือเเป้น รพ.พญำไทนวมินทร์ 
184 นำงอรวรรณ             กำญจนสินธ์ุ รพ.ศิริรำช 
185 น.ส.อรสำ                      อคัรวชัรำงกูร สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
186 น.ส.อะนนัยำ                 แรงดี รพ.สิรินธร 
187 น.ส.อกัษรำภคั            บวัเพง็  รพ.สมเด็จพระป่ินเกลำ้ 
188 น.ส.อจัฉรียำ                  ปทุมวนั รพ.รำมำธิบดี 
189 น.ส.อญัชนำ                  ปลดัทว้ม รพ.เจริญกรุงประชำรักษ ์
190 นำงอญัชลี                     สมโสภณ รพ.รำมำธิบดี 
191 นำงอำภรณ์                   คุณีพงษ ์ สถำบนัมะเร็งแห่งชำติ 
192 น.ส.อำรดำ                    ดวงแกว้ รพ.เลิดสิน 
193 อ.ดร.ภญ.อำรยำ           ศรีไพโรจน์ ม.ธรรมศำสตร์ ศูนยรั์งสิต 
194 น.ส.อิบตีซำม                อุมำลี รพ.จุฬำลงกรณ์ 



ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 
195 น.ส.อุบลรัตน์               ศรีพงศสุ์ทธ์ิ รพ.ตำกสิน 
196 น.ส.อุษณีย ์                   ศิริอุยำนนท ์ กรุงเทพฯ 
197 นำงอุสิชำ                      วงศสุ์วรรณ บำ้น 

 


