
รายช่ือกรรมการ (คณะทํางาน) ประชุมวชิาการ4thNational Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

 “Sustainable Palliative Care :การดูแลประคบัประคองคุณภาพ....สู่ความยัง่ยืน” 

วนัที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

 

ลาํดับ ช่ือ สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 นางสาววนิษา นิสงค ์  สาํนกัวชิาการแพทย ์     

2 นางสาวรัชนี  บวัพืชน์ สาํนกัวชิาการแพทย ์     

3 นางสาววชุิตา  สมุทรประพูต สาํนกัวชิาการแพทย ์     

4 นายชยัณรงค ์ งามสมเสพ สาํนกัวชิาการแพทย ์     

5 นางสาวภชัรี กาฬภกัดี  สาํนกัวชิาการแพทย ์     

6 นางสาวเบญจมาภรณ์ ขาํเขียว สาํนกัวชิาการแพทย ์     

7 นางสาววรรณา ประดิษฐพ์ร รพ.ราชวถีิ     

8 นางดวงกมล  ดีทองคาํ รพ.เลิดสิน 4411164351    

9 นางสาวมยรีุ  จนัทร์มี รพ.เลิดสิน 4611094915    

10 นางสาวศิรินทิพย ์ นิสังกาศ สถาบนัประสาทวทิยา     

11 นางสาวอรุณรัตน์  ร่มเกตุ  สถาบนัประสาทวทิยา     

12 นางเพชรไทย  นิรมานสกุลพงศ ์ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี     

13 นายสมบติั  วงคเ์ตจา รพ.สงฆ ์     

14 นางมยรุา  ระดาเขต รพ.สงฆ ์     

15 นายววิฒัน์  เหล่าชยั รพ.สงฆ ์     
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16 นางสาวอรสา  อคัรวชัรางกูล รพ.สงฆ ์     

17 นางสาวภทัรวดี เกษมโชติธญัญ รพ.นพรัตนราชธานี     

18 นางสาวนวลพรรณ  เอ่ียมตระกูล รพ.เลิดสิน    4511014878    

19 นางธนญัพร  ศุภกรรม รพ.เลิดสิน    4511061072    

20 นางสาววาสนา  ณ น่าน รพ.เลิดสิน    4411060518    

21 นางสาวกฤษณี ศรพรหม   สถาบนัประสาทวทิยา       

22 นางนิศาชนม ์ นพพรสุภาศรี สถาบนัประสาทวทิยา       

23 นางสาวศิริวฒันา  ก่อบุญ สถาบนัโรคทรวงอก     

24 นางรัศมี  นอ้มศาสตร์ สถาบนัโรคทรวงอก     

25 นางสาวสุภาวดี บุญรอด  สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี     

26 นางฬุฬิญา โอชารส   สถาบนัวจิยัฯ     

27 นางสาวนิรมล โตใย รพ.มะเร็งลพบุรี       

28 นางศิริรัตน์ นาคุณ รพ.มะเร็งลพบุรี     

29 นางอาภรณ์  ฟูกุล  รพ.มะเร็งลาํปาง       

30 นางยพุา  วงษมู์ล รพ.มะเร็งลาํปาง       
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31 นางสาวรัตนาภรณ์ คาํแกว้   รพ.มะเร็งอุบลราชธานี     

32 นางนพรัตน์  จงจิตต ์ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี     

33 นางสุวรรณา แกว้ณรงค ์  รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี     

34 นางดลยา สุภีแดน รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี     

35 นางสาวอภิวรรณ ณฐัมนวรกุล สถาบนัเวชศาสตร์ฯ เพ่ือผูสู้งอาย ุ     

36 นางกรชนก  วฒิุสมวงคก์ลุ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ     

37 นางสาวประพิศ  พิจิตรวยัปรีชา รพ.ราชวถีิ     

38 นางสาวธาราทิพย ์ ศุภชลาทิพย ์ รพ.ราชวถีิ     

39 นางสาวเพญ็ศรี  ทรัพยส์อน รพ.ราชวถีิ     

40 นางสาวกาญจนา  พุม่หมอ รพ.ราชวถีิ 4511054010    

41 นางสาวไพรัช  ยิม้เนียน รพ.ราชวถีิ     

42 นายอธิชา อมลวรรณ รพ.นพรัตนราชธานี     

43 นายชาคริต แกว้สุพฒัน์ รพ.นพรัตนราชธานี     

44 นายอนุชา ทิพยว์ารี รพ.นพรัตนราชธานี     

45 นายเอกชยั นะนาม รพ.นพรัตนราชธานี     

 


