
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม เขต 5 
ล ำดบั ช่ือ – สกลุ สถำนท่ีปฏิบติังำน 

1 น.ส.กรรณิกำ        ธนัดำ รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์17 
2 นำงกญัญำ            ฟ้ำรุ่งเรือง รพ.นครปฐม 
3 น.ส.กิตติมำ          มญัญะหงษ ์ งำนผูป่้วยใน 
4 น.ส.กิติมำ            ล้ิมประเสริฐ รพ.สมุทรสำคร 
5 พญ.กุลอนงค ์       วไิลวรรณ รพ.บ่อพลอย 
6 พญ.เกศรำ             นนัทำภิรมยพ์ร รพ.บำ้นแพว้ 
7 น.ส.จริยำ              ทวผีล สสอ.สองพี่นอ้ง 
8 น.ส.จริยำ    ศรีสุขวงศว์ฒันะ สสอ.สำมพรำน 
9 นพ.จกัรพนัธ์        จนัทร์สวำ่ง รพ.ศุกร์ศิริศรีสวสัด์ิ 

10 นำงจนัทนำ           กล่ินนิล รพ.สมุทรสำคร 
11 ดร.จำรีศรี   กุลศิริปัญโญ ม. เวสเทิร์น กำญจนบุรี 
12 น.ส.จิตรรดำ   สิงห์ปัญญำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
13 นำงจินตนำ           วรรณสกุล รพ.มหำชยั 3 
14 นำงจิรภทัร์            อินทร์ทองนอ้ย รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์19 
15 นำงฉววีรรณ         ฤทธ์ิล ้ำเลิศ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
16 น.ส.ชนิดำภำ   อินทร์ไพร  รพ.สต. ต ำบลกระทุ่มลม้ 
17 น.ส.ชลกนก   สิทธิลำภกุล รพ.สต.บำ้นดงเกตุ 
18 นำยชำคริต            สัตยำรมณ์ รพ.สต.บำ้นลองตอง 
19 นำงชีวนั                ดำรำศรีศกัด์ิ รพ.รำชบุรี 
20 น.ส.ฐิติรัตน์          ทบัแกว้ รพ.บำงปลำมำ้ 
21 นำงณชันรี             ลพสุนทร ICU 
22 นำงณฎัฐนนัท ์      ตนัติเกษตรกิจ รพ.สต วดัไผโ่รงวว้ 
23 นำงณฐักำนต ์    ยมพุก  รพ.สต.หว้ยผกัชี  
24 น.ส.ณฐัจำรี           วชิรปัทมำ รพ.สมุทสำคร 
25 น.ส.ณฐัธยำน์        ภิรมยสิ์ทธ์ิ ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
26 น.ส.ณฐัธิดำ          กำกะนิก รพ.ศุกร์ศิริศรีสวสัด์ิ 
27 น.ส.ณฐัยำ            พวงเขียว รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
28 น.ส.ดรุณี              เตม็นอง รพ.ด ำเนินสะดวก 
29 นำยเตชินท ์   ศรีสมพงษ ์ รพ.เจ็ดเสมียน 
30 นำงเตือนใจ          จ  ำนงค ์ ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
31 นำยทินกร   บวัชู มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี  
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32 นำงทิพวรรณ        ยงภูมิพุทธำ รพ.รำชบุรี 
33 นำงธรรยธรณ์       อนุกูลชำญชม รพ.รำชบุรี  
34 ร.ต.หญิงธญัพร     จิตเจริญ หอผูป่้วยสำมญัและอำกำรหนกั 
35 น.ส.ธญัรดี             อำทิตย ์ รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์19 
36 นำงธญัวรัตน์         เล้ียงชีพ รพ.สมุทสำคร 
37 นพ.ธีระชยั             คงเอ่ียมตระกูล รพ.บำ้นโป่ง 
38 น.ส.นภสัสรณ์       พิริยศิรนนท ์ รพ.หนองหญำ้ไซ 
39 น.ส.นฤมล             วปุิโร รพ.สมุทรสำคร 
40 นำงนวรัตน์    ศรำวธุสกุล  รพ.บำ้นแพว้ (องคก์ำรมหำชน) 
41 นำงนวลจนัทร์       ศรีศกัดำ รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์17 
42 นำงนนัตพร           อุดมสุข รพ.สมุทรสำคร 
43 นำงนนัทพ์ร           จิตร์เพช็ร ศูนยก์ำรแพทยก์ำญจนำภิเษก ม.มหิดล 
44 นำงนนัทวรรณ    หล ำเพิกสืบ รพ.สต.ต ำบลหอมเกร็ด 
45 นำงบุบผำ              สุวรรณฉตัรกุล รพ.เมตตำประชำรักษ ์(วดัไร่ขิง) 
46 น.ส.ประดิษฐ ์       ปัตเมฆ รพ.บำงสะพำนนอ้ย 
47 พญ.ประไพ   ตนัประเสริฐ  รพศ.รำชบุรี 
48 นำงปรำณี              พูลยม รพ.บำงแพ 
49 น.ส.ปริญลดำ        ศรีภทัรำพนัธ์ุ -  
50 น.ส.ปัทมำ            คุ่ยดี รพ.ศุกร์ศิริศรีสวสัด์ิ 
51 น.ส.ปำริชำติ        หำญธนะสุกิจ รพ.เจ็ดเสมียน 
52 น.ส.ปิยำภรณ์       วโรตมถ์นกิจ รพ.เจ็ดเสมียน 
53 น.ส.ผกำ              แกว้มณี รพ.นครปฐม 
54 นำงผำณิต            เยีย่มสวสัด์ิ รพ สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์ๅ  ึ 
55 นำงพรเพญ็          เอกชะอุ่ม รพ.บำงปลำมำ้ 
56 นำยพชัรวชิช์  พชัรเกียรติกนก รพ.สต.บำ้นดงเกตุ 
57 นำงพชัรำกร        หมอนทอง รพ มะกำรักษ ์
58 นำงพชัรี               ตนัศิริ ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
59 นำงพนัทิพย ์        ศิริสุขโภคำ รพ.นครปฐม 
60 น.ส.พิรินดำ         สุวรรณ หน่วยงำนส่งเสริมสุขภำพ 
61 นำงพิรุณ              เนตรศิริ รพ.รำชบุรี 
62 นำงภณัฑิรำ         มงคลหงส์ รพ.สมุทรสำคร 
63 นพ.ภำณุทศัน์       ปิยะนนัทสมดี รพ.เจด็เสมียน 
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64 นำงมณภำ            กลัน่บุศย ์ รพ.หว้ยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
65 พญ.มนญัญำ        วรรณไพสิฐกุล รพ.บำ้นโป่ง 
66 นำงมยรีุ               แกว้จนัทร์ ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
67 นำงรัชนก            แสงศรีมณีกร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
68 น.ส.รุจิรำ             เทียนทอง รพ.ด่ำนชำ้ง 
69 น.ส.เรณู               อำจสำลี ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
70 น.ส.เรไร              ยอยรู้รอบ สสอ.สองพี่นอ้ง 
71 น.ส.ลกัษมี           สุดดี รพ.สมุทรสำคร 
72 นำงลดัดำวลัย ์      ธีรภำพชยัศรี รพ.บำงเลน 
73 นำงล ำดวน           แจง้ชดัใจ รพ.รำชบุรี 
74 นำงวนิดำ               สิงหชำติปรีชำกุล รพ.เจ็ดเสมียน 
75 นำงวรรณฤดี          ศิริธรรม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
76 นำงวรรณำ             อุ่นยิง่เจริญ รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์17 
77 นำงวรัทยำ              อินภมร หอผูป่้วยกุมำร 2 เคมีบ ำบดั 
78 นำงวรำพร              บุญยะธำน ศูนยดู์แลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบำ้น 
79 น.ส.วรำภรณ์          นิเกศรี รพ.สมุทรสำคร 
80 น.ส.วริยำ                ล้ิมสกุล รพ.บำงแพ 
81 นำงวลีรัตน์             เอ่ียมส ำอำงค ์ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
82 นำงวชัรี                  สุขสมบติั สสอ.สำมพรำน 
83 นำงวลัยล์ดำ            เลำหกุล รพ.สมุทรสำคร 
84 น.ส.วลัลภำ             จิตรกสิกร รพ.บำงแพ 
85 น.ส.วำรุณี               เส่ียงบุญ สสจ.สมุทรสำคร 
86 น.ส.วำรุณี               วฒันเสำวลกัษณ์ รพ.เจ็ดเสมียน 
87 นำงวำสนำ              ดอกกะเบำ รพ.บำงปลำมำ้ 
88 นำงวรัิชดำ              แป้นนอ้ย หอผูป่้วยใน ( ต กพิเศษ ) 
89 น.ส.วไิลวรรณ        เอ่ียมเทศ รพสต บำ้นกุ่ม 
90 นำยวรียทุธ              ศรีทุมสุข ม.รำชภฏัเพชรบุรี 
91 น.ส.วรีวรรณ           หว้ยหงษท์อง รพ.นครปฐม 
92 นำงศรัญญำ             อินทรศกัด์ิ รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์17 
93 น.ส.ศรีสำโรช         เท่ียงแท ้ รพ.หว้ยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
94 นำงศรีสุรำงค ์         พฒัธนำนุรักษ ์ ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
95 น.ส.ศศิธร               บุตรจนัทร์ รพ.มหำชยั3 
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96 น.ส.สมปอง            ใจกลำ้ หอผูป่้วยหนกัอำยรุกรรม 
97 นำงสลิลทิพย ์      แสงศร รพ.สต.ออ้มใหญ่ 
98 น.ส.สลิลลำ             เลิศวงศอุ์ดมพร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
99 นำงสุจิตรำภรณ์       มีเปรมปรีด์ิ ม.มหิดล 

100 น.ส.สุดใจ               ตั้งประดิษฐ ์ รพ.สมุทรสำคร 
101 น.ส.สิริมำ     แสงสุวรรณ  รพ.หวัหิน 
102 น.ส.สุทธิทิพย ์        ศรีตำล รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
103 น.ส.สุธิษำ               คงมัน่ รพ.บำงสะพำนนอ้ย 
104 นำงสุนทรี               ผำสุขดี รพ.หลวงพอ่เป่ิน 
105 นำงสุปรำณี            โกมลวำณิช รพ.สมุทรสำคร 
106 นำงสุพรรณี            จนัทรวรกำญจน์ รพ.หว้ยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ 
107 น.ส.สุพตัร              เดชกลำ้หำญ รพ.หว้ยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
108 น.ส.สุพิชำ              เงียบรอด รพ.ด ำเนินสะดวก 
109 นำงสุภมำส            ทบัข ำ รพ มะกำรักษ ์ 
110 น.ส.สุภำพร            แสงลำ รพ.มหำชยั 3 
111 น.ส.สุภำพร            ดำวดี ศูนยสุ์ขภำพหลุยส์โชเวต ์ 
112 น.ส.สุภำภรณ์         ระงบัพิษม ์ รพ.ด ำเนินสะดวก 
113 นำงสุรภี                  ดอกยอ รพ.บ่อพลอย 
114 นำงสุรีพร               สินสุภำงค ์ รพ.ด่ำนชำ้ง 
115 นำงสุรียพ์ร              เยื้องทิพย ์ รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองคท่ี์17 
116 น.ส.แสงทอง      โสภณวฒันะโภคำ สสอ.สำมพรำน 
117 น.ส.แสงเพญ็      เขียวชะอุ่ม รพสต.บำ้นหนองปลิง  
118 นำงโสภิต                ใจอำรีย ์ รพ.เจำ้คุณไพบูลย ์พนมทวน 
119 นพ.อกนิษฐ ์            พนัธุรัตน์ รพ.หว้ยกระเจำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ 
120 นำยอภิวชิญ ์      ทัง่เหมือน รพ.สต.บำ้นตำกแดด 
121 น.ส.อมรรัตน์           ค  ำเพรำะ รพสต บำ้นท่ำไชย 
122 น.ส.อมรรัตน์       เป่ียมรอด สสอ.สำมพรำน 
123 นำงอรอนงค ์           รุ่งสวำ่ง รพ.เจ็ดเสมียน 
124 น.ส.องัสนำ              จรูญชยัคณำกิจ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้ 
125 น.ส.อญัชลี               เลำห์เจริญบณัฑิต รพ.ด่ำนชำ้ง 
126 นำงอญัชลี                นวลคลำ้ย ม.เวสเทิร์นกำญจนบุรี 
127 น.ส.อุบลวรรณำ       เรือนทองดี รพ.บำงปลำมำ้ 



 


